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ONLINE MARKETING SPECIALIST 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 Reklama na internetových médiách 

Ponúkame: 

 práca je vhodná pre študenta vysokoškolského štúdia, 

 príležitosť pracovať pre stabilnú a silnú spoločnosť, 

 moderné pracovné prostredie a technické zázemie, 

 zaujímavá spolupráca v perspektívnom odvetví, 

 podmienky pre systematický odborný rozvoj, 

 ohodnotenie zodpovedajúce výkonu, 

Jazykové znalosti: 

 Anglický jazyk - aktívne 

Znalosti – pokročilý používateľ: 

 Internet  

 Microsoft Excel  

 Microsoft Outlook  

 Microsoft Word  

 Adobe Photoshop  

 Google ad words 

 Google analytics 

 Facebook  

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

 záujem o vývoj reklamy na internetových médiách  

 kreativita, disciplinované myslenie a konanie, 

 vynikajúca znalosť slovenského jazyka, 

 schopnosť plánovať, 

 samostatnosť aj práca v tíme, 

 morálna a občianska bezúhonnosť. 
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Stručná charakteristika spoločnosti: 

SPRÁVCA PROJEKTOV poskytuje projektový manažment rámcových programov, štrukturálnych fondov, 

národných a medzinárodných grantových schém. Výhodou systému správca projektov je 1. možnosť 

začiatku spolupráce na projektoch v rôznych fázach ich prípravy, implementácie alebo kontroly, 2. trvanie 

spolupráce až do ukončenia monitorovacích období projektov, 3. spolupráca pri kontrolách a 4. online 

systém riadenia projektov. 

SPRÁVCA POISTENIA poskytuje 1. porovnanie cien a podmienok poistenia vo všetkých poisťovniach, 2. 

zmluvný servis a správu poistenia osobne aj online, 3. škodový servis a likvidáciu poistných udalostí, 4. 

online systém správy poistenia HomeOffice. Výhodou systému správca poistenia je spolupráca so všetkými 

poisťovňami, skúsení poradcovia a integrácia všetkých služieb a informácií v online systéme. 

SPRÁVCA FINANCIÍ poskytuje 1. porovnanie cien a podmienok finančných produktov vybraných bánk a 

leasingových spol., 2. zmluvný servis, správu a refinancovanie úverov osobne aj online, 3. online systém 

správy finančných produktov HomeOffice. Výhodou systému správca financií je prehľad o finančných 

produktoch, skúsení poradcovia a integrácia všetkých služieb a informácií v online systéme. 

SPRÁVCA PORADCOV poskytuje celoslovenskú sieť odborníkov v rôznych oblastiach poradenstva a 

služieb. Na základe konzultácií a vašich individuálnych požiadaviek Vám poskytneme našich interných 

odborníkov alebo na základe referencií zabezpečíme služby spolupracujúcich firiem a odborníkov. Pre 

podnikateľov poskytujeme špecializované poradenstvo a služby: plány podnikania, financovanie, 

optimalizácie, win win a B2B partnerstvá. Poradenstvo a služby sú založené na princípoch fair trade. 

Špecifické miesto má v tejto oblasti systém AGROPORADCA. 

 

Adresa spoločnosti: 

APROCON s.r.o., Odborárska 21,  Bratislava 

www.aprocon.eu 

Kontakt: kaluzak@aprocon.eu 

Záujemcovia pošlite CV a ukážky svojej práce. Vybraným záujemcov sa ozveme. 
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