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ATL/BTL Activities Manager

Masz trzy pomysły na sekundę, programy graficzne nie mają przed Tobą tajemnic, odruchowo

sprawdzasz gramaturę papieru, gdy ktoś wciska Ci w rękę kolejną ulotkę, a na „Potrzebuję

tego projektu  na wczoraj”  odpowiadasz  „Właśnie  ładuje  się  na  WeTransfer”?  Być może  to

właśnie Ciebie szukamy!

Stanowisko: ATL/BTL Activities Manager

Miejsce pracy: Warszawa

Czas pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub firma-firma

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:

• minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

• znajomości  branży  reklamowej  (specyfika,  dostawcy,  optymalne  źródła  zakupu,

umiejętności negocjacyjne);

• dobrej  znajomości  programów  graficznych:  Adobe  Photoshop,  Corel  Draw  (mile

widziane: InDesign, Flash, Illustrator);

• umiejętności projektowania reklamowego wg wytycznych;

• umiejętności współpracy z zewnętrznymi grafikami;

• doświadczenia  w  przygotowywaniu  materiałów  do  druku  oraz  znajomości  zagadnień

związanych z DTP;

• umiejętności  negocjacji  cen  i  utrzymywania  długoterminowych  relacji  z  kluczowymi

dostawcami (np. drukarnie, szwalnie, odlewnie medali, producenci gadżetów);

• znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

• posiadania prawa jazdy kat. B;

• kreatywności;

• dobrej organizacji pracy, systematyczności, odpowiedzialności za powierzone zadania;

• umiejętności pracy pod presją czasu i realizacji kilku projektów jednocześnie.
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Za co będziesz odpowiedzialny(-a):

• pilotaż realizacji zamówień (ATL/BTL/DTP);

• obsługa sprzedażowa i posprzedażowa klienta;

• skład graficzny ofert sponsoringowych i handlowych;

• projekty graficzne materiałów brandingowych (bannery, PCV, flagi reklamowe, wydruki

wielkoformatowe, inne);

• tworzenie materiałów reklamowych na potrzeby kanałów digital: strony www, aplikacje,

digital signage, newslettery, inne;

• realizacja potrzeb graficznych wynikających z kalendarza marketingowego;

• realizacja  zamówień na  artykuły  tekstylne,  medale  i  inne  artykuły,  uwzględnione  w

budżetach realizowanych projektów;

• wyceny i kontrola realizacji budżetów ATL/BTL.

Jako nasz przyszły ATL/BTL Activities Manager, możesz liczyć na:

• pracę w młodym, dynamicznym zespole i rozwijającej się firmie;

• stale nowe wyzwania i doświadczenia zawodowe;

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub firma-firma;

• możliwość  przystąpienia  do  grupowego  ubezpieczenia  medycznego  oraz  programu

FitProfit;

• pracę przy ciekawych, międzynarodowych eventach sportowych.

Brzmi interesująco?  Prześlij  nam swoją aplikację na adres  kamila@sportevolution.pl.

Czekamy do 2 lutego br.
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