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Kapitał zakładowy spółki: 
35 100 000,00 zł 

KRS 0000082342, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

NIP 9511773682 
REGON 012797354

Ecco Holiday jest jednym z czołowych polskich touroperatorów. Od kilkunastu lat organizujemy wszelkie rodzaje 
wyjazdów – od wypoczynku w znanych kurortach po aktywne zwiedzanie najbardziej odległych zakątków świata.

Obecnie rozwijamy nowe narzędzia pozwalające nam na lepszy kontakt z naszymi Klientami i poszukujemy 
pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji digitalowej
Miejsce pracy: Poznań (choć czasem także inny kontynent :)

Nasze oczekiwania:
• kreatywność oraz umiejętności analityczne;
• samodzielność;
• umiejętność pracy w zespole;
• znajomość zagadnień SEM/SEO, działań z zakresu e-mail marketingu, retargetingu;
• znajomość narzędzi automatyzacji marketingowej (np. SalesManago);
• znajomość reguł optymalizacji konwersji i użyteczności oraz narzędzi Google Analytics i AdWords.

Znajomość branży turystycznej nie jest wymagana, choć może stanowić ułatwienie w procesie wdrażania się w specyfikę pracy.

A jeśli dodatkowo potrafisz więcej:
• dobra znajomość programów graficznych (Adobe Photoshop, InDesign, CorelDRAW);
• przygotowywanie spójnych projektów graficznych i layoutów na potrzeby różnych mediów; 
• projektowanie i skład DTP materiałów marketingowych;
• znajomość HTML / CSS;

to będzie to dodatkowym atutem.

Zadania: 
• współtworzenie strategii komunikacji naszych marek;
• tworzenie tekstów na stronę WWW, postów w mediach społecznościowych oraz komunikacji wewnętrznej;
• koordynowanie kampanii (Google SEM, SEO, Facebook Ad, Instagram), analiza ich wyników oraz optymalizacja;
• zarządzanie treściami w kanałach własnych;
• koordynowanie i wdrażanie kampanii nastawionych na generowanie leadów;
• analiza efektywności serwisów (Google Analytics);
• wdrażanie i prowadzenie wybranych e-projektów marketingowych i nowych narzędzi;
• przygotowywanie prezentacji (po polsku i angielsku);
• współpraca z zespołem sprzedażowym i produktowym przy projektowaniu i realizacji działań promocyjnych

Oferujemy:
• udział w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych;
• stabilne warunki zatrudnienia;
• duży zakres samodzielności;
• partnerską i otwartą atmosferę pracy.

Pisemne zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny wraz ze wskazaniem oczekiwań finansowych prosimy kierować za 
pośrednictwem opcji APLIKUJ

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez Ecco Holiday Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182, 1662)”.
 
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


