
OFERTE LOCURI DE MUNCĂ

SEPTEMBRIE 2015

Oferte aferente lunii septembrie, relevante pentru studenții din cadrul

programelor de studii – Marketing, Finanțe si Bănci, Contabilitate și Informatică,

Management

1. OPERATOR CALL CENTER – CLINICA REGIA MARIA

Departament: Relații clienți/ Call center vânzări

Industrie: Medicină umană/Sănătate

Tip job: full time / Part time

Oraș: București

Nivel carieră: student/entry-level/primii 3 ani

Limbi străine: engleza

Oferta salariu: negociere în urma interviului

Descriere job:

- Preluarea apelurilor telefonice;

- Programarea/reprogramarea pacientilor;

- Oferirea de informatii intr-un mod politicos;

- Capacitatea de a structura, de a stabili prioritati;

- Rezolva prompt si intr-un mod profesionist problemele intampinate de

clienti, prin colaborarea cu celelalte departamente;

- Raporteaza catre Manager/Team Leader activitatea;

Beneficii:

- mediu de lucru placut,

- program flexibil, part-time posibilitate de trecere full-time,

- traininguri periodice,

- abonament medical, pachet special pentru angajati,



- posibilitati de promovare si dezvoltare profesionala in domeniu.

Candidatul ideal:

- Experienta anterioara in call center, de preferat in domeniul medical constituie

avantaj

- Studii medii sau superioare medicale sunt un avantaj

- Persoana flexibila, rezistenta la stress

- Foarte bun spirit de organizare

- Cunoaste piata serviciilor medicale - constituie avantaj;

- Are disponibilitatea de a lucra 4,6 sau 8 ore/zi, conform unui program agreat

- Abilitati de comunicare

- Cunostinte operare PC

- Cunostinte foarte bune de limba engleza

- Cunoasterea unei alte limbi de circulatie internationala poate constitui avantaj

Descrierea companiei

Regina Maria - Reteaua Privata de Sanatate reuneste sub acelasi nume Centrul

Medical Unirea si Euroclinic, fiind cel mai complex furnizor de servicii medicale

private din tara noastra, cu peste 1000 de medici permanenti si colaboratori in

cele trei spitale si peste 23 de policlinici prezente in Bucuresti si in tara.

De asemenea, Regina Maria are si primul campus medical din tara care pune la

dispozitie un set complet de servicii medicale si care include maternitatea "Regina

Maria", policlinica si Centrul de Diagnostic si Tratament. Reteaua Privata de Sanatate

Regina Maria ofera servicii de laborator, imagistica, spital, maternitate, celule stem si

policlinica pentru copii.

Regina Maria este prima maternitate privata din Romania si singura maternitate

privata care ofera servicii de nastere in apa. De asemenea, un serviciu unic este oferit

si la Banca Centrala de Celule Stem, banca cu depozitare in Romania de celule stem si

nu de sange integral. Clinicile noastre beneficiaza de profesionalismul si implicarea

celor mai reputati medici, astfel ca Parteneriatul Academic aduce pacientilor



expertiza celor mai renumite personalitati medicale din tara si strainatate,

dar si o relatie apropiata intre personalul medical si pacienti, tradusa prin

"serviciu cu suflet”.

Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/agent-de-turism/687631

2. LUCRĂTOR COMERCIAL – Shop&Go

Departament: vânzări

Industrie: alimentară

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: Student/Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3

ani experiență

Oferta: negociere în urma interviului

Descriere job:

Programul este de 8h30/zi, in 2 ture, salariul este de 1000 ron. Se lucreaza si

cu casa de marcat. Experienta nu este obligatorie.

Candidatul ideal:

Cautam persoane pentru postul de lucrator comercial, la magazinul

Shop&Go, concept Mega Image, situat pe Soseaua Stefan Ce Mare nr 15, dispusi sa se

adapteze intr-un colectiv tanar, comunicativi, cu spirit de echipa, seriosi si dispusi sa

lucreze in 2 ture.

Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/angajez-lucrator-comercial-la-

magazin-shop-amp-go/700120



3. REPREZENTANT CUSTOMER SERVICE – LPP ROMANIA

FASHION

Departament: internet / e-Commerce / Marketing / Relații clienți / Call

center / Vânzări

Industrie: Comerț / Retail

Tip job: Full time

Oraș: București

Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3 ani

Limbi străine: engleză

Oferta salariu: negociere in urma interviului

Descriere job:

Preluarea solicitarilor primite din partea clientilor (prin telefon si/sau email) si

oferirea unor raspunsuri prompte, corecte si complete la solicitarile acestora

Preluarea reclamatiilor primite de la clienti si solutionarea acestora in

conformitate cu procedurile stabilite de companie.

Cooperarea cu celelalte departamente implicate pentru a asigura solutionarea

adecvata a reclamatiilor

Verificarea statusului comenzilor

Monitorizarea coletelor

Verificarea competitiei din mediul on-line

Respectarea standardelor de calitate referitoare la preluarea apelurilor, tehnicile

de sustinere a unei convorbiri telefonice, atitudinea pro-client

Acoperirea tuturor celorlalte sarcini delegate de catre superior, dupa cum o

impun nevoile activitatii

Candidatul ideal:

Bune abilitati de comunicare, echilibru emotional, incredere in fortele proprii



Orientare catre client si catre rezultate

Orientare spre gasirea de solutii, capacitate de a invata rapid, spontaneitate,

limbaj, vocabular adecvat

Bune abilitati de planificare si organizare

Nivel inalt de acuratete, atentie la detalii

Abilitatea de a lucra sub presiune si de a respecta termenele limita

Abilitatea de a lua initiativa si de a lucra dupa instructiunile proprii

Atitudine proactive

Sprit de echipa

Profesionalism, punctualitate, seriozitate si perseverenta

Flexibil si adaptabil;

Voce placuta, dictie buna, vorbire corecta si coerenta, intensitate a vocii medie

Limba engleza oral si scris nivel avansat

Cunostinte Microsoft Office si baze de date

Studii: absolvent facultate, preferabil de studii economice, limbi straine,

comunicare sau sociologie; ar fi un plus absolvirea unor cursuri de comunicare,

customer care sau call center

Descrierea companiei

LPP, company established in the nineties, is one of the fastest developing

fashion retailers in the world. Consequently investing in its development, it has

quickly become an international chain, managing a portofolio of 5 recognizable

fashion brands: RESERVED, CROPP, SINSAY, HOUSE, MOHITO.

Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/reprezentant-customer-

service/700494



4. AGENT SERVICII CLIENȚI – INBOUND (PRELUCRARE

APELURI) – PRO SOLUTIONS AGENCY

Departament: Relații clienți/Call center

Industrie: Energetică

Tip job: full time/part time

Oraș: București

Nivel carieră: fără studii/necalificat/student/ entry-level/primii 3 ani

experineță/Mid-level/peste 3 ani experiență

Oferta salariu: negociere in urma interviului

Descriere job:

Rolul postului este gestionarea cererilor de informatii si redactarea

raspunsurilor la reclamatiile cu un grad scazut de dificultate in baza punctelor de

vedere primite din organizatie.

Ce ofera aceasta pozitie:

- Mediu de lucru foarte placut

- Training platit

- Posibilitatea unui job pe termen lung

- Bonusuri de performanta

- Beneficii corporate

Candidatul ideal:

Clientul nostru este o importanta companie din domeniul furnizarii energiei electrice.

Abilitati solicitate:

- Abilitati de gandire sintetica si analitica;

- Abilitati de rezolvare a problemelor;

- Atentie distributiva;

- Inteligenta numerica si verbala;



- Abilitati de gestionare a emotiilor;

- Disponibilitate de a intelege nevoile clientului si a gasi solutii echitabile.

Set de competente:

- Invatare rapida;

- Spirit de echipa;

- Time management;

- Comunicare eficienta;

- Orientare catre client;

- Capacitatea de a lucra sistematic, organizat.

Descrierea companiei

Pro Solutions Agency este o companie de consultanta in resurse umane, ce desfasoara

proiecte de recrutare, selectie si leasing de personal la nivel national, pentru companii

din diverse industrii.

Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/agent-servicii-clienti--

inbound-preluare-apeluri/700185

5. ASISTENT VÂNZĂRI / ASISTENT MARKETING – PFA ENE

CĂTĂLIN AUREL

Departament: Administrativ / Logistică / Management / Marketing / Relații

clienți / Call center / Vânzări

Industrie: Comerț / Retail / Publicitate / Marketing / PR / Textilă

Tip job: full time / Practică (neplătită)

Oraș: București,

Nivel carieră: Student / Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-level/ peste 3

ani

Cerințe: limba spaniolă



Oferta salariu: 300 – 400 euro/lună

Descriere job:

Beneficii:

- Dezvoltarea abilitatilor de comunicare si relationare cu clientii

- Dobandirea unor cunostinte elementare de lucru in platform Prestashop

- Dobandirea/dezvolatarea abilitatii de lucru in echipa

- Dobandirea unor cunostinte SEO si marketing

- POSIBILITATI DE PROMOVARE

- Posibilitatea elaborarii si implementarii unui plan de marketing

Sarcini:

- Actualizarea zilnica a site-ului www.per-donna.es

- Promovarea site-ului pe diverse retele de socializare (conform unui plan

prestabilit)

- Indexarea ON PAGE a site-ului

- Indexarea OF PAGE a site-ului

- Preluarea apelurilor telefonice

- Atragerea noilor clienti si mentinerea relatiei cu cei existenti

- Raportarea rezultatelor catre superiori

Candidatul ideal

- Persoana entuziasta, dinamica si organizata

- Abilitati de comunicare, relationare si vanzare

- Capacitatea de a invata rapid si de a solution diverse situatii

- Limba engleza: mediu/avansat

- Limba spaniola: mediu/avansat

Descrierea companiei

 Firma ce se afla in spatele brandului Per Donna [ www.perdonna.ro] .

Producem haine de dama, ata rochii de zi cat si rochii de seara. Cei  10 ani de

experienta pe piata de confectii  si evolutia firmei din aceasta perioada ne sustin



dorinta de dezvoltare, intrucat avem nevoie de oameni noi, ambitiosi si cu

putere de munca.

Aplică: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/asistent-vanzari--asistent-

marketing/700290

6. CONTABIL – CONTABILITATE PRIMARĂ - CRONOS TEL

Departament: Financiar/Contabilitate

Industrie: comerț/retail/IT/Telecom

Tip job: part time

Oraș: București

Nivel carieră: Mid-level/Primii 3 ani

Cerințe: limba engleză

Oferta salariu: se negociează în urma interviului

Descriere job:

Completarea tuturor formularelor de contabilitate

• Verificarea actelor

• Inregistrarea in evidenta contabila facturile, deconturile, extrasele de banca si alte

note contabile conform documentelor justificative

• Intocmirea situatiilor financiare lunare, semestriale si anuale, inclusive bilantul anual

si a diverselor rapoarte

• Intocmirea declaratiilor specific

Candidatul ideal

Experienta de minim 3 ani pe o pozitie asemanatoare - Contabilitate primara

Cunostinte foarte bune de Excel

Nivel avansat de cunoastere a limbii engleze



Utilizator avansat al unui program de contabilitate

Absolvent studii economice

Atestat Inspector Resurse Umane

Abilitati de organizare si planificare

Meticulozitate si acuratete

Persoana dinamica si deschisa catre furnizarea de solutii

Descrierea companiei

Companie de Telecomunicatii.

Aplică: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/contabil--contabilitate-primara--

part-time/700331

7. LUCRĂTORI COMERCIALI – SC BRICOSTORE ROMANIA SA

Departament: Vânzări

Industrie: comerț / retail

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: necalificat/ student/ entry-Level/Primii 3 ani experiență /

Mid-Level/ Peste 3 ani Exp

Cerințe: peste 6 luni experiență în muncă

Oferta salariu: se negociează la interviu

Descriere job:

- Asigurarea disponibilităţii produselor în departament prin aprovizionarea

permanentă, în funcţie de necesităţi şi aranjarea produselor la raft, cu respectarea

planului de merchandising;

- Supravegherea existenţei mărcilor în interiorul raionului în care activează;



- Asigurarea prezenţei şi coerenţei informaţiilor referitoare la preţ;

- Participarea la procesul de vânzare, urmărind finalizarea acestuia şi orientarea

clienţilor în funcţie de nevoi şi în zonele de interes din cadrul magazinului;

- Oferirea de ajutor clienţilor la manipularea produselor voluminoase, după caz;

- Participarea la activităţile de inventariere organizate în raioane/magazin;

* Posturile sunt prevazute pentru o perioadă determinată, cu posibilitatea de prelungire

a contractului de muncă în funcţie de nevoile magazinului, dar şi de competenţele

profesionale.

Ofertă:

- salariu fix, bonuri de masă, decontare abonament transport în comun;

- pregătire tehnică în domeniu;

- mediu de lucru plăcut;

- posibilităţi de dezvoltare profesională.

Candidatul ideal

Recrutăm LUCRĂTORI COMERCIALI pentru depozitele noastre BRICO-

DEPOT!

- minim studii medii finalizate (liceu + diplomă de bacalaureat) sau şcoală

profesională;

- experienţă profesională minim 6 luni în domeniul comercial - constituie un avantaj;

- permis de moto-stivuitorist - avantaj;

- cunoştinţe generale despre bricolaj(materiale de construcţii, instalaţii, amenajări etc.)

- de preferat;

- cunoştinţe operare PC (Ms Office);

- persoană sociabilă, responsabilă, integră, cu spirit de echipă, rezistentă la efort fizic

şi la stres;

Descrierea companiei

BRICO-DÉPÔT este parte a grupului englez KINGFISHER și a intrat pe piaţa

românească în iunie 2013 prin preluarea reţelei de 15 magazine Bricostore.



Fiind primul distribuitor european de produse de amenajare a locuinţei şi numarul 3 pe

plan mondial, grupul Kingfisher deţine 1000 de magazine în 9 ţări. Grupul are 80 000

de persoane angajate şi întâmpină aproape 6 milioane de clienţi în fiecare săptămână.

Repartiţia în România a celor 15 magazine transformate potrivit noului concept unic

Brico-Dépôt este: 4 în Bucureşti - Orhideea, Militari, Pantelimon, Băneasa şi 11 în

provincie – Braşov, Ploieşti, Constanţa, Piteşti, Arad, Brăila, Focşani, Suceava,

Oradea, Călăraşi şi Drobeta Turnu Severin.

Din grupul Kingfisher fac parte firme recunoscute precum: B&Q în Marea Britanie şi

China; Castorama în Franţa, Polonia şi Rusia; Brico-Dépôt în Franţa, Spania,

Portugalia, Screwfix în Marea Britanie şi Koçtaş în Turcia.

Aplică: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/lucratori-comerciali/700025

8. CONSILIER VÂNZĂRI SHOWROOM – DolceDormire.ro

Departament: import-export/distribuție/vanzari

Industrie: lemn/PVC/Prestări servicii/Comerț/Retail

Tip job: full time

Oraș: București/Arad/Cluj-Napoca/Craiova/Sibiu

Nivel carieră: fără studii/necalificat/student, Entry-Level/Primii 3 Ani/Mid-

Level

Oferta salariu: stabilit în urma interviului

Descriere job:

Oferim un training pe produse finalizat cu un test la finalul stagiului.

Responsabilitati:

- Gestionarea magazinului

- Dezvoltarea vanzarilor



- Preluarea comenzilor

- Contabilitate primara

Oferim:

- Remuneratie atractiva

- Posibilitatea de a avansa pe posturi de Manager Showroom/Manager Zona

- Orar fix

- Uniforma de serviciu ( Camasa, Pantaloni, Jacheta/Sacou)

Pentru pozitia de SHOWROOM SALES MANAGER BUCURESTI oferim aditional

logistica necesara postului :

- Autoturism serviciu

- Laptop serviciu

- Telefon serviciu

Candidatul ideal

Pozitii deschise :

Consilier Vanzari Showroom x 4

Showroom Sales Manager Bucuresti x 1

Candidatul ideal:

- Persoana organizata, serioasa si punctuala

- Capabila sa se descurce in orice situatie e pusa de client

- Abilitati de comunicare foarte dezvoltate

- Experienta profesionala minim 2-3 ani (in domeniul vanzarilor de

Mobilier/Accesorii de dormit : Saltele/Somiere/Paturi)

- Receptivitate la detalii

- Bun organizator al propriei activitati (ordonat si perseverent);

- Cunostinte de operare PC (MS Office, Internet);

- Cazier judiciar curat (obligatoriu)

- BUN ORATOR!

- SA SE CONSIDERE UN BUN VANZATOR!



Descrierea companiei

Sunt un brand Italian nou pe piata, care comercializeaza Paturi

Tapitate/Somiere/Saltele/Perne/Lenjerii de pat, toate productie proprie!

Aplica: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/consilier-vanzari-

showroom--showroom-sales-manager/700229

9. CLIENT VERIFICATOR / Mystery Shopper – INTERNATIONAL

SERVICE CHECK

Departament: marketing/relații clienți/call center

Industrie: call center/BPO/Publicitate/Marketing/PR

Tip job: part time / Practică (neplătită), project based

Oraș: București

Nivel carieră: student, Entry-Level/Primii 3 Ani

Oferta salariu: se negocieaza la interviu

Descriere job:

Pentru proiecte in Romania, cautam persoane care sa lucreze ca: Client

Verificator / Mystery Shopper.

Sarcinile Clientilor Verificatori includ vizite ocazionale in outleturi variate de

servicii si retail, incepand de la restaurante, dealeri auto si magazine de lux cu

haine sau bijuterii, pana la banci sau supermarketuri.

Daca va place sa mergeti la cumparaturi, sunteti un bun observator, si doriti sa

va impartasiti opinia despre servicii cu angajatii si managementul companiei

evaluate, va rugam alaturati-va celor peste un million de oameni asemenea

dumneavoastra din jurul lumii si inregistrati-va in baza de date

INTERNATIONAL SERVICE CHECK:

https://myaccount.internationalservicecheck.com/registration/?currentLang=ro



Dupa inregistrare si trecerea certificarilor, din cand in cand, in functie de

disponibilitatea vizitelor, va vom suna si va vom invita sa vizitati o anume locatie.

Daca calatoriti frecvent prin Romania, va fi un avantaj pentru noi – va rugam

mentionati acest aspect in timpul inregistrarii, indicand rutele cele mai

frecventate.

Clientii verificatori sunt selectati pe baza profilului lor ce trebuie sa

indeplineasca cerintele specifice ale unui anume proiect.Astfel incat, cu cat sunt

mai detaliate informatiile introduse in profilul dvs., cu atat sunt mai mari sansele

sa va contactam.

Va rugam sa aveti in vedere ca colaborarea cu noi are un character ocazional, nu

este un job full time / permanent si nu garanteaza venituri mari. Este mai mult

ca un hobby interesant si o oportunitate sa va impartasiti opinia in schimbul unei

remuneratii simbolice sau efectuarii de cumparaturi gratuite.

Atentie! Va rugam sa nu ne trimiteti CV-ul! Singura modalitate acceptata de a

aplica este inregistrarea in baza noastra de date de Clienti Verificatori.

Candidatul ideal

Candidatul ideal are un spirit de observatie dezvoltat; memorie foarte buna,

abilitati de comunicare si cunostinte de calculator si internet. Trebuie sa fie obiectiv,

corect, discret, punctual, dinamic, analitic, de incredere. Pentru indeplinirea sarcinilor

alocate, candidatul ideal trebuie sa aiba acces la un calculator si la internet.

Descrierea companiei

Avand o experienta de peste un deceniu in analiza calitatii serviciilor pentru

clienti, INTERNATIONAL SERVICE CHECK a intreprins verificari ale

calitatii serviciilor pentru unele dintre cele mai cunoscute companii din lume, de

la companiile Fortune 500 pana la firme mici si mijlocii din intreaga lume.

Folosind cele mai noi instrumente de analiza si Clienti Misteriosi profesionisti

ne-am clasat in fruntea industriei de verificare a serviciilor. Consecventa cu care



am oferit clientilor nostri fideli rapoarte clare si informative, confirma pozitia

noastra ca cel mai bun prestator de programe de Cumparaturi Misterioase din

lume.

Aplică: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/client-verificator--mystery-

shopper/700198

10. JUNIOR REPORTING OFFICER – ICAP ROMANIA

Departament: asigurări / financiar / contabilitate / management

Industrie: asigurări

Tip job: temporar/TEMPS

Oraș: București

Nivel carieră: student, Entry-Level/Primii 3 Ani

Cerințe: limba engleză

Oferta salariu: se negocieaza la interviu

Descriere job:

In numele clientului nostru, companie multinationala in domeniul asigurarilor,

recrutam Junior Reporting Officer, contract perioada determinata, 12-18 luni, cu

posibilitate de prelungire.

Descrierea postului:

a) Primirea şi gestionarea fişierelor de portofoliu şi daune primite de la partener;

b) Introducerea fişierelor de portofoliu şi daune în sistemele informatice;

c) Întocmirea de rapoarte (portofoliu, daune, KPI etc);

d) Verificarea clientelei, conform normelor interne referitoare la cunoaşterea clientelei

şi la prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, şi a celorlalte



proceduri/norme/regulamente interne aplicabile;

e) Gestiunea utilizatorilor sistemelor informatice;

f) Acordarea de asistenţă legată de raportări, la cererea celorlalte departamente, în

măsura responsabilităţilor şi cunoştinţelor deţinute

Candidatul ideal:

a) Cunoştinţe minim medii sisteme de gestiune a bazelor de date (Oracle, Microsoft

SQL Server) şi a limbajului SQL (cunoştinţele despre Microsoft SQL Server

Integration Services (SSIS) reprezintă un avantaj);

b) Cunoştinţe MS Office (Excel, Word);

c) Abilităţi de comunicare verbală (faţă în faţă sau la telefon) și scrisă, în limba

română şi engleză;

d) Capacitate de identificare şi rezolvare a problemelor;

e) Capacitate de a acumula noi cunoştinţe.

Educatie si Experienta:

a) Educaţie:

• Studii superioare si licenţă în domeniul informatic sau economic

b) Experienţă:

• Experienţa în asigurări/servicii financiar-bancare constituie un avantaj

• Experienţa într-o poziţie similară constituie un avantaj

Descrierea companiei

ICAP Group is one of the most successful regional Business Services Groups in South

Eastern Europe. It has a primary mission to enable and promote business

development, by providing added value to our clients. Our vision is to deliver a wide

range of high quality services for businesses and to be their first choice.

ICAP Romania Executive Search Services (ESS) team has more than 4 years of



experience on the Romanian market. The ESS department is formed of an experienced

Executive Search team that joined ICAP, previously known on the market as DC

Invest.

ICAP Romania Executive Search Services are delivered in the respect of both clients

and candidates and we are pleased to be both a service provider of choice for our

clients and a career development partner for our candidates.

Aplică: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/junior-reporting-officer/700060

11. ANALIST MARKETING – PRELUCRAREA DATELOR –

MILLWARD BROWN ROMANIA

Departament: marketing/statistică

Industrie: cercetare de media/ cercetare de piață

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: Mid-Level/peste 3 ani experiență

Cerințe: limba engleză

Oferta salariu: se negocieaza la interviu

Descriere job:

- Esantionarea si stabilirea parametrilor esantionului

- Calcularea incidentelor si stabilirea ponderilor

- Validarea bazei de date

- Realizarea de analize statistice si modele de marketing

- Elaborarea tabelelor si graficelor pentru raportul de cercetare

Candidatul ideal:



- Absolvent al unei facultati cu profil economic (Cibernetica, Statistica, Marketing,

Sociologia)

- Experienta de lucru in SPSS - cel putin un an

- Pasionat/a de STATISTICA, lucru cu cifrele, baze de date

- Buna cunoastere a aplicatiilor: Word, Excel, Power Point

- Buna cunoastere a limbii engleze - scris si citit

- Capacitate de analiza

- Siguranta de sine si bune abilitati de relationare, bun coechipier

Descrierea companiei

Millward Brown este o agentie globala de cercetare specializata in eficienta

advertising-ului, comunicare strategica si cercetare de media si brand equity. Millward

Brown isi ajuta clientii sa dezvolte branduri puternice prin solutii extensive bazate pe

cercetare calitativa si cantitativa. Companiile specializate la nivel global includ

Millward Brown Digital (lider in eficacitate si inteligenta digitala), Firefly Millward

Brown (reteaua noastra globala de cercetari calitative), un Departament de

Neurostiinte (folosind neurostiinta pentru a optimiza valoarea tehnicilor traditionale

de cercetare), si Millward Brown Optimor (in zona de consultanta strategica, ce ajuta

companiile sa maximizeze rentabilitatea investitiilor in brand si marketing).

Aplică: https://www.ejobs.ro/user/locuri-de-munca/analist-marketing--prelucrarea-

datelor/700054


