
OFERTE LOCURI DE MUNCĂ

OCTOMBRIE 2015

Oferte aferente lunii octombrie, relevante pentru studenții din cadrul

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

Management

1. CUSTOMER SUPORT

Departament: Relații clienți/ Call center vânzări

Industrie: Call-center / BPO/ Comert / Retail

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: entry-level/primii 3 ani

Limbi străine: ceha, engleza

Oferta salariu: negociere în urma interviului

Descriere job:

- mentinerea unei bune relatii cu clientii si a unui nivel inalt al serviciului oferit

- oferirea de suport si rezolvarea cerintelor pentru clientii interni si externi

conectati la procesele firmei si unitatile de afaceri

- asigurarea transmiterii cu acuratete si la timp a informatiei catre stakeholder si

client

- identificarea si comunicarea riscurilor potentiale echipei

- pregatirea si suportul documentatiei, precum si raportarea necesara procesarii

zilnice a informatiilor

Candidatul ideal:

- persoana proactiva si organizata

- capacitate sporita de comunicare si abilitati de rezolvare a problemelor



- persoana flexibila, comfortabila cu schimbarea prioritatilor si cerinte multiple

simultane

- fluenta in limba engleza si ceha

- experienta in domeniul customer service este un avantaj

- capacitate de munca in echipa

- abilitatea de a analiza nevoile clientilor si de a se coordona cu celelalte

departamente

Descrierea companiei

MEDINA MED LTD. - Stara Zagora a fost infiintata in 1990 de catre Ing. Ivan

Panchov și dna Iliana Panchova.

Compania este importator direct de anvelope auto ale producatorilor

MICHELIN, CONTINENTAL si GOODYEAR și a mărcile lor MICHELIN,

KLEBER, Kormoran, BFGoodrich, CONTINENTAL, Semperit, Barum, America,

sportiva, GOODYEAR, SAVA, FULDA și Dunlop.

De asemenea incepand cu 1996 compania a inceput si deschiderea de linii de

productie pentru anvelope resapate, investind in permanenta in noi tehnologii si in

dezvoltarea liniilor de productie, ajungand in 2006 sa implementeze tehnologia de

resapare la rece Michelin – Recamic.

2. Lucrător în comerț – vânzător Frozen Yoghurt

Departament: Alimentație / HoReCa, Vânzări

Industrie: Alimentară/ Comerț/Retail

Tip job: full time /part time

Oraș: București

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

Limbi străine:

Oferta salariu: 300/400 euro pe lună

Descriere job:

-Sarcini:



- preparare iaurt inghetat;

- pregatire fructe proaspete (spalat, curatat, taiat);

- pastrarea curateniei;

- achizitii materii prime (lapte, iaurt, fructe) si materiale curatenie.

Program de lucru: 1 zi lucrata / 1 zi libera + 1 weekend liber pe luna.

Candidatul ideal:

- Cautam persoane serioase, dinamice, capabile sa lucreze rapid si corect.

Contract de munca full-time, concediu platit, prime corelate cu indeplinirea corecta a

sarcinilor.

Descrierea companiei

Lanț de magazine Frozen Yogurt

3. Analist financiar risc Junior

Departament: Banci Financiar/Contabilitate

Industrie: finante si banci

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: entry-level/primii 3 ani

Limbi străine: engleza

Oferta salariu: negociata la interviu

Descriere job:

Căutăm un Analist Financiar Risc Junior talentat și entuziast, dornic să se
alăture și să se dezvolte în echipa noastră.
Perioadă determinată – 5 luni

Responsabilităţi:
• Interogări baze de date (recom, portal instante, etc), printare şi alocare pe
dosare;
• Identificare, extragere dosare din arhivă şi pregatire pentru analiză;
• Introducere de date în fişiere de analiză.



Candidatul ideal:

Cerinţe

• Studii superioare economice finalizate;

• Experiență pe o poziție similară – constituie un avantaj;

• Cunoaștere foarte bună a MS Office;

• Engleză – nivel mediu;

• Responsabilitate, spirit de inițiativă, integritate, lucru în echipă și

organizare;

• Acurateţe în modul de lucru, rigurozitate, atenţie la detalii;

• Abilități dezvoltate de analiză şi sinteză.

Descrierea companiei

Agricover Credit IFN SA este prima instituție financiară din România
specializată pe finanțarea necesarului de capital de lucru al producătorilor
agricoli. Finanțarea este acordată pentru producători ce activează în cultura
cerealelor și a oleaginoaselor (cultură mare), pomicultură, viticultură,
legumicultură și nu în ultimul rând în zootehnie.

4. Evaluator – Alpha Bank Romania

Departament: Construcții / Instalații/ Inginerie

Industrie: banci/servicii financiare/constructii

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: entry-level/primii 3 ani / mid level peste 3 ani experienta

Limbi străine: engleza

Oferta salariu: negociata la interviu

Descriere job:

Post destinat evaluărilor necesare contractelor de credit ipotecar sau

imobiliar



Toate CV-urile vor fi păstrate in condiții de confidențialitate. Doar

candidații ale căror aplicații sunt selectate vor fi contactați pentru interviu.

Candidatul ideal:

Cerințe:

- studii superioare universitare – tehnice/ economice;

- experiența in specialitate, intr-o poziție similara, este preferabila, fara insa a fi

o condiție obligatorie;

- atestat ANEVAR (bunuri imobiliare);

- cunoașterea limbii engleze (scris si conversațional);

- un înalt simt al responsabilității, integrității si seriozității;

- capacitate buna de comunicare, analiza si sinteza;

- gândire logică;

- spirit de observație.

Descrierea companiei

ALPHA BANK ROMANIA apartine unuia dintre cele mai mari grupuri
financiare din Grecia, Alpha Bank Group, cu o experiența de peste 130 de ani in
sectorul financiar- bancar. ALPHA BANK a fost prima banca straina ce a venit in
Romania după anul 1990.

Banca oferă o gama larga de produse si servicii bancare pentru persoane
fizice, cat si soluții complexe de finanțare pentru corporații.

Aplicanții vor avea ocazia sa se alăture unei organizații renumite, ale cârei
valori sunt: inovația, onestitatea, flexibilitatea, inteligența și siguranța.

5. Junior Collection Officer – Coface Romania

Departament: Juridic merchandising/promoteri relatii clienți/ Call

center

Industrie: banci/servicii financiare/call center/BPO

Tip job: part time/full time



Oraș: București

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

Limbi străine: engleza

Oferta salariu: negociata la interviu

Descriere job:

RESPONSABILITĂȚI:

- Contactarea telefonica a debitorilor si convingerea acestora de a-si achita
datoria;

- Urmărirea recuperării creanțelor pentru portofoliul alocat;

- Efectuarea activităților de colectare conform procedurilor de colectare;

- Înregistrarea in baza de date a modificărilor pentru portofoliul alocat;

- Raportarea si analiza situației cazurilor alocate.

Candidatul ideal:

CERINȚE:

- Abilitați de comunicare si persuasiune;

- Studii superioare finalizate sau in curs - preferabil domeniul economic
sau juridic;

- Capacitatea de integrare intr-o echipa deja formata si de a colabora
permanent cu colegii;

- Abilitați de operare PC;

- Cunoașterea limbii engleze - nivel mediu.

Descrierea companiei

Coface Group reprezintă un expert in managementul riscului de credit.

Pentru aproape 70 de ani, Coface a reprezentat un lider mondial in asigurarea

destinata creditelor.

A contribuit la dezvoltarea durabila a afacerilor clienților săi si la

menținerea profitabilității acestora in întreaga lume. In fiecare zi cei 4400 de



angajați ai grupului, localizați in 66 de tari asigura securitatea vânzărilor

realizate de 37 000 de clienți ai companiei din aproape 200 de tari.

Într-un parteneriat strâns cu aceștia, oferă consultanta la nivelul fiecărei

etape a afacerii, ajutându-i sa anticipeze si sa evalueze riscurile întâlnite, sa ia

cele mai bune decizii.

6. Administrator imobile – SC CIEL ADMINISTRARE SRL

Departament: Administrativ / Logistică, Financiar / Contabilitate,

Imobiliare

Industrie: Imobiliara, Prestari servicii, Administratie / Sector Public,

Banci / Servicii financiare

Tip job: full time

Oraș: București, Buftea, Ilfov, Otopeni, Voluntari

Nivel carieră: student/ entry-level/ Mid-Level

Limbi străine: engleza

Oferta salariu: negociata la interviu

Descriere job:

Intocmire liste de intretinere, registre de casa, evidente contabile

Mentinerea relatiei cu clientii

Realizare revisal, declaratii fiscale, state plata, registre

Minime cunostinte tehnice (instalatii sanitare, electrice, termice)

Salariu fix plus bonusuri, telefon, laptop, auto function de perforate, cursuri

de pregatire

Candidatul ideal:

Atent, disciplinat, capabil sa lucreze cu oamenii

Cunostinte de contabilitate

Atestat administrator imobile



Capacitate de invatare si adaptare la nou

Permis categoria B constituie avantaj

Descrierea companiei

Societatea are ca obiect principal de activitate administrarea imobilelor. In
Bucuresti si Ilfov din 2010. Calitatea si responsabilitatea sunt definitorii.

7. SPECIALIST LOIALITATE – SIEPCOFAR SA (Farmacia Dona)

Departament: Marketing

Industrie: Marketing

Tip job: full time

Oraș: București

Nivel carieră: entry-level/primii 3 ani/ Mid-Level/Peste 3 Ani Exp

Oferta salariu: negociata la interviu

Descriere job:

- Analizeaza programul de loialitate curent, propune si evalueaza strategii de

dezvoltare

- Intocmeste planul de actiuni pentru punerea in practica a directiilor

strategice agreate

- Monitorizeaza si analizeaza indicatorii de performanta si efectueaza analize

complexe in scopul imbunatatirii programului de loialitate

- Coordoneaza segmentarea bazei de membri, dezvoltarea si lansarea

campaniilor de marketing direct

- Analizeaza performantele campaniilor si genereaza propuneri pentru

imbuntatairea acestora

- Dezvolta parteneriate cu terte parti

- Utilizeaza studiile de piata.

Candidatul ideal:



- Studii superioare, de preferat Marketing ( cibernetica, MBA ar fi un avantaj);

- Experienta in programe de fidelitate (2-3 ani de preferat), analize complexe a

bazelor mari de date de clienti, analize de marketing, business case-uri si segmentari

comportamentale clienti;

- Orientat spre rezultate;

- Spirit antreprenorial, creativitate;

- Abilitatea de a intelege nevoile clientilor;

- Lucru in echipa.

Descrierea companiei

Compania SIPECOFAR este prezenta pe piata din anul 1993. Pana acum ne-
am diferentiat prin oferirea de consultanta de calitate celor care trec pragul
farmaciilor noastre. In continuare, viziunea noastra este ca Farmaciile DONA sa
devina cel mai IUBIT si RESPECTAT lant de farmacii pe piata romaneasca, prin
dezvoltarea unei afaceri sigure si durabile, cu Farmacisti cunoscuti si respectati de
catre comunitate.

DONA,o farmacie cum toate ar trebui sa fie!

8. Operator Facturare – INTERNATIONAL HOUSE

Departament: Administrativ / Logistica, Financiar / Contabilitate,

Internet / e-Commerce, Vanzari, Industrie: Educatie / Training

Tip job: Part time

Oraș: București

Nivel carieră: Student

Entry-Level/Primii 3 Ani Exp, Fara Studii Sup/Necalificat

Oferta salariu: negociata la interviu

Descriere job:

Emiterea facturilor pe baza bonurilor fiscale



Verificarea inregistrarilor contabile

Verificarea si arhivarea facturilor si a altor documente fiscale

Intocmire diverse rapoarte (ex vanzari, clienti, etc)

Program de lucru: 4 ore zilnic, 10.00 - 14.00.

Candidatul ideal:

Studii medii /superioare de preferat in domeniul economic;

Experienta de lucru intr-un program de gestiune contabila (WizCount)

constituie avantaj;

Abilitati numerice dar si abilitati de comunicare;

Cunostinte minime de gestiune si arhivare documente;

Cunostinte de Microsoft Office;

Capacitate de multitasking;

Bune abilitati de relationare si comunicare, rezistenta la stres, lucru in echipa.

Descrierea companiei

INTERNATIONAL HOUSE este una din cele mai prestigioase institutii
educationale din Marea Britanie , cu sediul la Londra , creatoarea standardelor de
predare a limbii engleze la nivel mondial.

INTERNATIONAL HOUSE este in acelasi timp liderul cursurilor de engleza
pentru afaceri din Romania.

Web: www.ih.ro , www.ihworld.com

DE CE RECRUTAM ???

INTERNATIONAL HOUSE se extinde continuu.

INTERNATIONAL HOUSE investeste permanent in capitalul de resurse
umane.

Proiectele in curs de desfasurare si cele viitoare vor oferi angajatilor
oportunitatea de a avea acces la dezvoltare profesionala continua si de a face parte
dintr-o companie de TOP care deserveste la randul ei companii de TOP din toate
sectoarele de activitate.



9. Responabil aplicatie configurare vanzare vehicule Renault –
RENAULT ROMANIA

Departament: IT Software, Statistica / Matematica

Industrie: Maşini/Auto

Tip job: Full time

Oraș: București

Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp, Mid-Level/Peste 3 Ani Exp

Oferta salariu: negociata la interviu

Cerinţe: cunoaştere limba franceză şi limba emgleză

Descriere job:

• Asigura suportul pentru aplicatia post-vanzare Renault

• Trateaza cererile de acces la aplicatia post- vanzare Renault

• Trateaza cererile de modificare a documentelor comerciale

• Trateaza cererile de actualizare a conditiilor generale de vanzare

• Asigura suport pentru incidentele utilizatorilor pe diverse probleme

specifice aplicatiei

• Gestioneaza evolutiile post- vanzare Renault prin: redactarea nevoilor

utilizatorilor, dezvoltarea retelei informatice, redactarea kiturilor de

comunicare intre tari

Candidatul ideal:

• Studii superioare profil tehnic sau Informatica/ Statistica/ Matematica

• Cunostinte avansate de limba franceza si de limba engleza

• Cunoasterea avansate MS Office

• Cunostinte de management de proiect in domeniul informatic constituie

avantaj



• Capacitate de lucru in echipa si lucru in transvers

• Abilitati de utilizare a sistemelor informatice

• Capacitate de gestiune a timpului, de sinteza si analiza

Descrierea companiei

Grupul de origine franceza RENAULT, care si-a consolidat dimensiunea
internationala din momentul realizarii aliantei sale cu NISSAN, va ofera acum
posibilitatea de a descoperi si lucra in lumea pasionanta a automobilului.

Fabricam si comercializam produse si servicii tot mai moderne si mai
inovatoare, iar dumneavoastra aveti oportunitatea sa ne insotiti in realizarea
obiectivelor noastre.

10. OPERATOR CALCULATOR – S.C FAST PLUS S.R.L.

Departament: Office / Back-office / Secretariat

Industrie: Transport / Logistica / Import - Export

Tip job: Full time

Oraș: Ilfov

Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp

Oferta salariu: negociata la interviu

Cerinţe: cunoaşterea limbii române foarte bine

Descriere job:

Atributii principale:

- editarea documentelor de livrare

- verificarea corectitudinii documentelor

- arhivarea documentelor emise/primite

- intocmirea si actualizarea rapoartelor

Candidatul ideal:

Cunostinte foarte bune de operare pe calculator



Persoana riguroasa, organizata, rezistenta la stres

Atentie distributiva

Constituie un avantaj resedinta in Popesti Leordeni

Descrierea companiei

S.C. Fast Plus S.R.L. activeaza in domeniul distributiei avand ca principal
obiect de activitate comercializarea produselor alimentare. Firma are sediul in Popesti-
Leordeni, localitate limitrofa municipiului Bucuresti.

11. GRAFICIAN/FOTOGRAF – SC Eurotechnik Media SRL
(GERMAG produse Germania)

Departament: Grafica / Webdesign / DTP, Altele

Industrie: Comert / Retail

Tip job: Full time

Oraș: Bucureşti, Ilfov, Voluntari

Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-Level/Peste 3 Ani Exp

Oferta salariu: negociata la interviu

Cerinţe: cunoaşterea limbii engleze

Descriere job:

Cautam o persoana pentru postul de grafician si o persoana pentru postul de

fotograf:

Grafician:

- Creare machete grafice (Flyer, brosuri si cataloage);

- Realizarea banner-ului pentru site-ul companiei si pentru facebook;

Fotograf:

- realizarea si prelucrarea fotografiilor de produs si de moda;

Oferta (bonusuri, beneficii):

-Salariu atractiv;

-Transport asigurat de companie - sediul este in Afumati;



-Discount substantial la achizitionarea produselor companiei.

Candidatul ideal:

- Cunostinte COREL, ADOBE, PHOTOSHOP - minimum nivel mediu

obligatoriu;

- Limba engleza nivel mediu spre avansat - obligatoriu;

- Experienta relevanta min. 2 ani;

- Creativitate, imaginatie;

- Seriozitate;

- Capacitate de concentrare;

- Atentie la detalii.

Descrierea companiei

S.C. Eurotechnik Media S.R.L. este prezenta inca din anul 2004 pe piata
romaneasca, activand inainte pe piata din Germania si Olanda.

Succesul nostru se bazeaza pe faptul ca lucram doar cu produse de calitate din
Germania si Olanda. Efectuam importuri saptamanal, astfel incat clientii nostri sa
beneficieze de produse noi cat mai des.

Esti tanar si dinamic?  Esti interesat sa iti construiesti o cariera solida in cadrul
unei companii puternice? Atunci aplica acum la unul din anunturile noastre
disponibile!

12. Manager Raion Cora Lujerului – SC Romania Hypermarche SA

Departament: Administrativ / Logistica / Vanzari

Industrie: Comert / Retail

Tip job: Full time

Oraș: Bucureşti

Nivel carieră: Mid-Level/Peste 3 Ani Exp

Oferta salariu: negociata la interviu



Descriere job:

- Este responsabil de atingerea obiectivelor de vanzari in acord cu

necesitatile clientilor si ale pietei;

- Coordoneaza activitatea de aprovizionare a produselor vandute pe raion;

- Planifica pe termen lung comenzile de marfa si serviciile oferite;

- Gestioneaza personalul din subordine si bugetul financiar;

- Se preocupa de imaginea raionului, contribuind la promovarea adecvata a

produselor;

- Este responsabil de gestiunea raionului: stocuri, vanzari, profit, preturi, etc.

Candidatul ideal:

- Studii superioare, de preferat in domeniul economic;

- Experienta de lucru in domeniul comercial/managerial;

- Bune abilitati comerciale si organizatorice;

- Cunostinte in domeniul gestiunii bugetelor si produselor;

- Competitiv, implicat, receptiv, entuziast.

Descrierea companiei

Lantul de hipermarketuri Cora apartine grupului international Louis Delhaize. In
prezent, in lume existã peste 70 de hipermarketuri Cora: in Franta, Belgia si Romania.
In Romania, Cora are in prezent 12 magazine. Compania noastra pune accentul pe
calitatea serviciilor si a produselor oferite, prin urmare investeste in dezvoltarea
angajatilor sai. Ii asteptam sa se alature echipei noastre pe toti cei care doresc sã-si
construiascã o carierã, intr-un mediu de lucru profesionist, cu posibilitãti de
promovare!



13. Sales Assistant Ciocolaterie – Leonidas Romania

Departament: Alimentatie / HoReCa / Vanzari

Industrie: Comert / Retail

Tip job: Full time

Oraș: Bucureşti

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

Oferta salariu: 200 - 300 EURO / luna

Cerinţe: Limba engleză

Descriere job:

Consiliere clienti pentru prezentarea sortimentelor de ciocolata si a

modalitatilor de ambalare.

Aranjarea vitrinei de ciocolata si pregatirea cutiilor de praline cadou.

Toate acestea dar si alte detalii le vei afla in cadrul training-ului pe care il

oferim fiecarui nou coleg.

Candidatul ideal:

Posturi disponibile Leonidas Sales Assistant in Bucuresti, Piata Dorobanti.

Cautam colegi carora le place ciocolata, sunt responsabili si deschisi la nou.

Experienta nu este necesara, te vom invata noi tot ce trebuie sa stii.

Iti oferim un mediu de lucru unic in care poti sa te formezi si sa castigi

experienta profesionala.

Programul de lucru este flexibil, in ture si te va ajuta sa-ti continui studiile,

aspect pe care il

incurajam la toti colegii.



Descrierea companiei

Leonidas Fresh Belgian Chocolate este un producator de ciocolata de renume
mondial, compania fiind fondata in 1913 la Bruxelles. Astazi este numarul 1 in lume
ca si vanzari de ciocolata belgiana de calitate si comercializeaza peste 100 de tipuri
diferite de ciocolata prin 1700 puncte de vânzare din întreaga lume. Toate
ciocolateriile Leonidas se aprovizioneaza de la singura fabrica din Bruxelles garantand
astfel aceeasi calitate si prospetime peste tot in lume. (www.CiocolataBelgiana.ro)

14. Operator Office/Secretariat – EnterNet Telecom SRL

Departament: Office / Back-office / Secretariat / Relatii clienti / Call

center

Industrie: IT / Telecom

Tip job: Full time/Part time

Oraș: Bucureşti

Nivel carieră: Student

Oferta salariu: stabilit în urma interviului

Cerinţe: Limba engleză

Descriere job:

- incaseaza facturi clienti persoane fizice si juridice

- preia apelurile telefonice si mentine legatura intre echipa tehnica si clienti

- activitati secretariat

Candidatul ideal:

- Aptitudine generala de invatare

- Aptitudini de comunicare

- Aptitudini de calcul

- Capacitate de a lucra cu oamenii



- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare

- Punctualitate

- Cunostinte Word, Excel

Descrierea companiei

EnterNet Telecom Srl îsi desfasoara activitatea în domeniul telecomunicatiilor,
obiectul principal de activitate al acesteia incluzând operarea retelelor de
telecomunicatii, internet si televiziune,în temeiul legii al licentelor si autorizatiilor
acordate de Ministerul Telecomunicatiilor.

15. Online Content & Marketing Manager – SMART WORLD
SOLUTIONS SRL

Departament: Internet / e-Commerce / Marketing / Publicitate / Relatii

clienti / Call center / Vanzari

Industrie: IT / Telecom / Sport / Frumusete / Publicitate / Marketing /

PR / Comert / Retail

Tip job: Full time

Oraș: Bucureşti

Nivel carieră: Entry-Level/Primii 3 Ani Exp/ Mid-Level/Peste 3 Ani Exp

Oferta salariu: stabilit în urma interviului

Cerinţe: Limba engleză, permis de conducere categoria B

Descriere job:

Postul presupune administrarea unui magazin online, efectuarea planurilor

de marketing online si operatiuni specifice de zi cu zi pentru a stimula

traficul site-ului si de a genera vanzari.

• Operare in platforma de administrare a magazinului online,

adaugare/modificare descrieri produse, adaugare/editare poze, creare

bannere, creare funneluri, urmarirea cresterii ratei de conversie, verificare



preturi; gestionarea, mentinerea si verificarea corectitudinii informatiilor

afisate pe site-ul magazinului online;prezinta un avantaj cunostintele de SEO

• Promovarea magazinul in mediul online;

• Analiza unor actiuni de dezvoltare a magazinului

Cerinte:

• Abilitati de utilizare internet, email, retele de socializare;

• Nivel avansat de utilizare MS Office (in special Excel);

• Cunostinte privind promovarea si vanzarea online;

• Bune abilitati de comunicare (limbaj adecvat comunicarii telefonice/

customer service) atentie distributiva, interes pentru calitate, capacitate

rapida de decizie.

• Bune abilitati de planificare, organizare si concentrare pe rezultate;

• Persoana dinamica, optimista, cu abilitati de a genera idei si solutii;

• Atitudine pragmatica si spirit comercial;

• Seriozitate, punctualitate, responsabilitate;

• Persoana orientata catre client, organizata, autodidacta, proactiva, creativa,

comunicativa.

• Experienta intr-un post similar constituie un avantaj

• Implementarea si realizarea de newsletter-uri (email marketing -

Aweber/Mailchimp);

• Constitutie un avantaj cunoștințele de design grafic - CorelDraw, Adobe

Illustrator, PhotoShop, etc.

• Mentenanta, imbunatatirea si supervizarea continua a magazinului online;

• Colaborarea cu specialisti externi de creatie digitala si derulare a activitatii

online;

• Propunerea si implementarea de modalitati de crestere a traficului pe

website;



• Cunostinte de implementare si monitorizare a ratei de conversie online,

precum si a evolutiei campaniilor de marketing

• Setup si administrare pentru campanii de PPC: Google Adwords si

Facebook Ads

• Monitorizarea perfomantelor website-ului si campaniilor online prin

Google Analytics si alte tooluri de masurare

• Cunostinte de optimizare SEO

• Experiență în content management

• Cunoștințe media Wordpress

• Excelente abilități de exprimare, atât verbal cât și  în  scris.  Trebuie  să

stăpânească foarte bine diversele canale de comunicare (e-mail, site, social

media, telefon) – limba engleza constitutie un avantaj

• Foarte bune abilități de organizare a propriei munci

•  Foarte  bune  cunoștințe despre e-Commerce și mecanismele acestuia

(experiență de lucru relevantă în domeniul e-Business/e-Commerce, social

media, online marketing este un mare avantaj);

Ne mai dorim si sa poti face urmatoarele lucruri:

• Preluare comenzilor via e-mail sau telefonic, procesare comenzi, consiliere

clienti, vanzare online;

• Trimiterea comenzilor catre furnizori;

• Pregatirea produselor pentru livrare catre clienti (impachetarea coletelor,

generare de note AWB, curierat);

• Monitorizarea fluxului operational de expediere a marfii la destinatar,

asistenta post vanzare, urmarirea incasarilor de la clienti;

• Activitati de Customer Care pentru clienti: sesizari, reclamatii, incidente

livrare produse, administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti;

- Atitudine profesionala si orientata spre client, fidelizarea clientilor;

- Preluarea si rezolvarea situatiilor in care apar neconformitati;



- Verificarea informatiilor postate pe site

- Sa fii dispus sa inveti si sa te dezvolti profesional. Daca oamenii din echipa

noastra nu se dezvolta, nici firma nu se dezvolta.

- Sa fii organizat,

- Sa fii harnic. Nu ne place lenea, in schimb ne plac oamenii care sunt

dispusi sa dea 200% pentru firma.

Beneficii:

• Pachet salarial motivant + bonus in functie de performanta si contributie

• Majorari salariale periodice pe masura confirmarilor

• Mediu de lucru profesionist, competitiv

• Posibilitate de dezvoltare profesionala

Candidatul ideal:

Colegul sau colega pe care o cautam va fi o persoana dinamica, pozitiva,

serioasa si cu un accentuat spirit de initiativa, care intelege abordarea pe care o avem

de a plasa clientul in centrul tuturor activitatilor noastre. Fara cerinte stricte privind

numarul de ani de experienta, cunostintele de marketing si vanzari sunt esentiale.

Descrierea companiei

Smart World Solutions este o companie de comert electronic care administreaza
magazine online in domenii diverse (articole si echipamente sportive, accesorii de
petrecere, pijamale, etc).



Internship –uri relevante disponibile pentru studenţi în luna octombrie 2015

1. INTERNSHIP MEGA IMAGE

Lanţul de magazine Mega-Image lansează o nouă oportunitate de efectuare a unui
internship cu o durată de trei luni în cadrul companiei. Domeniile aferente stagiului de
internship sunt: reusurse umane, departamentul comercial, financiar, audit intern, juridic,
marketing şi logistică.

Studenţii doritori trebuie să trimită un CV însoţit de o scrisoare de intenţie din care să
reiasă motivele participării la stagiul de internship la adresa de email: intership@mega-
image.ro. Data limită de trimitere a aplicaţiilor 23 octombrie 2015


