ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИИ“
ТехноЛогика EAД е утвърдена българска софтуерна компания. Нашият бизнес е да бъдем технологичен
партньор на уважавани компании и организации, като им помагаме да усвоят и/или да се възползват от нови
ИТ в свои разработки и проекти. Работим в екип от над 200 специалисти, които не само постигат заедно
повече и по-значими професионални резултати, а и усвояват и споделят знания, вярват в общи ценности и
инвестират време и усилия в значими за обществото проекти. Със CSR дейността ни се стремим да изграждаме
модел за обществено отговорен бизнес. За последните 5 г. средно годишните вложения в CSR са 1% от
приходите на фирмата. Най-голямата ни инвестиция е създаденият от нас интерактивен детски център за
наука и технологии TechnoMagicLand. Член сме на БМГД на ООН, ББЛФ, БДФ, БАИТ и AmCham.
За да разширим нашия екип, търсим експерт,
който ще се присъедини към отдел „Комуникации“

ОТГОВОРНОСТИ:
•

Разработва и реализира външни и вътрешни комуникационни дейности за:
o

Информираност на служители, клиенти и партньори

o

Възприемане и затвърждаване на фирмените ценности сред екипа

o

Утвърждаване на бранда на компанията като надежден партньор и желан работодател

•

Управлява онлайн присъствието на компанията – уебсайт, вътрешен портал, социални
мрежи и платформи

•

Създава концепции и организира събития за служители и клиенти

•

Подготвя прессъобщения и поддържа контакти с медии

•

Създава и оформя оригинално съдържание за вътрешни и външни публики

•

Участва в реализацията на рекламни кампании на продукти и услуги, предлагани от компанията

•

Подпомага мениджърите в инициативи и дейности за постигане на вътрешнофирмени и бизнес цели

•

Участва в организацията на CSR проекти и програми

КАКВО ОЧАКВАМЕ:
•

Минимум 2 г. опит на подобна позиция

•

Висше образование в някоя от областите: Връзки с обществеността, Журналистика,
Маркетинг, Реклама

•

Отлични умения за устно и писмено изразяване на български език

•

Много добър писмен и говорим английски език

•

Знания и опит в използването на дигитални комуникационни канали и платформи

•

Креативност, инициативност, използване на иновативни подходи в работата

•

Организираност и спазване на срокове

•

Умения за обработка на видео и снимки са предимство

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:
•

Динамична работа в постоянно развиваща се и стабилна компания с ясно изразени и устойчиви фирмена
култура и ценности

•

Развитие в екип от професионалисти по комуникации с богата експертиза

•

Участие в разнообразни проекти и инициативи, които дават възможност за творчество в пълния цикъл на
тяхната реализация

•

Мениджмънт, който цени, стимулира и активно участва в дейностите по утвърждаване бранда на
компанията

•

Удовлетвореност от участие в множество иновативни CSR инициативи

•

Адекватно възнаграждение и социални придобивки

•

Работа в приятелска атмосфера и екип, в който всеки човек е важен

•

Работно място в централния офис на фирмата

Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност
за професионално развитие, моля, изпратете своето CV до 25.01.2021 г.
на jobs@technologica.com
Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички предоставени от кандидатите данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД
и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

