Oferta pracy
Nr referencyjny: 3697/18/S
Nazwa firmy: SFD S.A.
Opis: SFD S.A. jest liderem sprzedaży suplementów diety na rynku polskim. Spółka zatrudnia około 130
Pracowników, którzy realizują zadania w zakresie handlu, logistyki oraz technologii IT.
Główne kanały sprzedaży to e-commerce, dystrybucja krajowa /międzynarodowa oraz sieć aptek.
Spółka jest właścicielem m.in.:
• sklepu internetowego www.sfd.pl/sklep
• serwisów internetowych www.sfd.pl, www.potreningu.pl, www.kulturystyka.pl
• marki ALLNUTRITION , SFD , FIT WHEY , Berserk Labs.
Stanowisko: Asystent ds. marketingu – stażysta
Kategoria stanowiska pracy: Marketing/Reklama/Promocja/PR: Specjalista ds. marketingu
Lokalizacja: Polska, opolskie, Opole Lubelskie
Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: staż z Urzędu Pracy
Obowiązki: Zakres obowiązków obejmuje:
- wsparcie prac pionu Marketing i E-commerce;
- przygotowanie i analiza danych marketingowych;
- obsługa kanałów social media: Facebook, Instagram, Youtube;
- współpraca z Influencerami i ambasadorami marek;
- wsparcie zespołu przy realizacji sesji fotograficznych, wideo;
- koordynowanie prac związanych z organizowaniem eventów
Wymagania:
Kierunki studiów:
- Zarządzanie i Marketing
- Zarządzanie
Dodatkowe wymagania: Od Kandydatów oczekujemy:
- statusu osoby bezrobotnej w PUP w Opolu;
- wykształcenia minimum średniego;
- dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16;
- znajomość podstaw marketingu;
- skrupulatności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
- mile widziane wcześniejsze doświadczenie w obszarze marketingu.
Warunki pracy: Oferujemy:
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- niezbędne wsparcie i pomoc;
- przyjazną atmosferę pracy;
- zatrudnienie po odbyciu stażu;
- atrakcyjne zniżki na suplementy diety.
Typ aplikacji: CV
Kontakt: e-mail: rekrutacja@sfd.pl
Komentarz: Administratorem danych jest SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opole 45-315, Głogowska 23C.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana
wyraźnej i dobrowolnej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu
do swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Data oferty: 12-04-2018
Data ważności: 26-04-2018

