A MultiSoft Számítástechnikai Kft. közel 30 éves, sikeres múlttal rendelkezik ERP bevezetés, egyedi szoftverfejlesztés, és IT innováció
területén. Munkánk sikerességét multinacionális vállalatok elismerése, hosszú távú partnerségi viszony, továbbá több száz elégedett
ügyfél bizonyítja. Külföldi megbízó partnereink mellett, vállalatunk nagy hangsúlyt fektet saját, innovatív termékek fejlesztésre, illetve
az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő megoldás szállítására. Folyamatosan növekvő ügyfélkörünk még magasabb szintű
kiszolgálása érdekében munkatársat keresünk az alábbi pozíció betöltésére:

Marketing Specialista
Marketing Specialista kollégánkra az alábbi feladatok várnak:
•
•
•
•
•
•
•

Direkt és indirekt értékesítési csapat támogatása magyarországi és nemzetközi területeken, szorosan együttműködve a
fejlesztői és az értékesítői csapattal
Célzott marketing tevékenységek tervezése és végrehajtása
Folyamatos tartalombővítés, finomhangolás analitikus marketing információk alapján
Weboldalak kezelése (WordPress/Elementor)
A vállalat közösségi felületeinek, illetve annak üzleti blogjának menedzselése
Belső- illetve külső rendezvények szervezése (hazai és nemzetközi)
A szervezet egyéb marketing célú tevékenységeinek támogatása

Amire a pozíció sikeres betöltéséhez szükséged lesz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Min. 2 éves tapasztalat marketing specialistaként
Felsőfokú marketing irányú végzettség
Analitikus gondolkodás, értékesítői szemlélet
Adobe Creative Cloud ismerete (Photoshop, Indesign, Premiere Pro, Illustrator ismerete)
Wordpress és Elementor ismerete
Hibamentes szövegalkotási készség angolul és magyarul egyaránt
Képesség marketing anyagok önálló kivitelezésére: blogcikkek, közösségi posztok, e-mail kampányok
Stratégiai gondolkodás, rugalmasság és önállóság
Aktív, kommunikációképes angol nyelvtudás

Előnyt jelent:
•
Inbound marketing megközelítés ismerete, Google Ads, Hubspot tapasztalat
•
HTML/CSS alapismeret
•
IT vagy műszaki érdeklődés

Csapatunkban az alábbiakat biztosítjuk számodra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Részese lehetsz az IT szédületes fejlődésének
Szakmai, és szakirányú továbbképzési lehetőséget, sportolási lehetőséget, masszázst, finom kávét és friss gyümölcsöt
Változatos, kihívásokkal teli feladatkört, folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget
Határozatlan idejű munkaszerződéssel történő alkalmazást
Kiváló, inspiráló munkakörnyezetet, heti 2 nap Home Office lehetőségét
Versenyképes fizetést
Jó hangulatú, egymásra odafigyelő közösséget (A közvetlen csapatod egy 8 főből álló fiatalos társaság lesz, akik
folyamatosan keresik a kihívásokat)
Családbarát munkahelyet, a munka-magánélet egyensúlyát

Munkavégzés helye:
Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar Irodaház 2A / 1 emelet.)

Jelentkezés módja:
Pályázati anyagodat a HR@multisoft.hu e-mail címre várjuk.

