
 

   

Stanowisko: E-commerce Marketing Manager (foreign markets) 

Twój zakres obowiązków 

 Współtworzenie i wdrażanie strategii marketingowej produktów Health Labs na rynku czeskim, a 

następnie na kolejnych rynkach zagranicznych 

 Przygotowanie i realizacja harmonogramów komunikacji marketingowej, w tym akcji promocyjnych 

 Nadzór nad wdrażaniem nowych produktów do oferty rynków zagranicznych 

 Współtworzenie i realizacja budżetów kampanii, w tym optymalizacja kosztów pozyskania klienta 

 Przygotowywanie media planów we współpracy z agencją, w tym planowanie i zakup oraz rozliczanie 

mediów w modelach CPM, CPC, CPL, CPO, CPS  dla kampanii display’owych 

 Współpraca z agencjami oraz nowymi partnerami, w tym planowanie oraz rozliczanie agencji z 

kampanii: Google Ads, Facebook, Instagram, itp. 

 Zarządzanie skutecznością strony www, w tym jej analiza pod kątem zagadnień SEO, SEM, itp. 

 Nadzór nad efektywnością współpracy z influencerami oraz działaniami social media na rynkach 

zagranicznych    

 Monitorowanie działań konkurencji 

 Analiza ruchu i zachowań użytkowników w sieci 

 Raportowanie działań marketingowych 

 

Nasze wymagania 

 Minimum 3 lata doświadczenia, na podobnym stanowisku, poparte sukcesami (mile widziane 

doświadczenie w branży suplementów diety lub w branży kosmetycznej) 

 Znajomość narzędzi digital oraz wiedza z zakresu: SEM, programmatic, display, afiliacja, video, 

content marketing 

 Doświadczenie w obszarze digital marketingu i sprzedaży e-commerce 

 Znajomość zagadnień z obszaru social mediów i influencer marketingu 

 Rozwinięte zdolności analityczne, w tym dobra znajomość Google Analytics lub znajomość 

innych systemów monitorujących i mierzących efektywność kampanii internetowych 

 Zaawansowana znajomość języka angielskiego 

 Otwartość oraz odwaga w proponowaniu niestandardowych rozwiązań 

To oferujemy 

 Dużą samodzielność w realizacji powierzonych zadań 

 Pracę w gronie nieprzeciętnych i zaangażowanych pasjonatów e-commerce, którzy chętnie dzielą 

się swoją wiedzą oraz doświadczeniem 

 Stabilne zatrudnienie w szybko rozwijającej się firmie, osiągającej widoczne sukcesy komercyjne 

 Możliwość realizacji ambitnych projektów na międzynarodowych rynkach 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Kartę Multisport 

 Zniżki na nasze produkty 

Aplikuj na:  bityl.pl/aZmLT     

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b63a341f1b644f479a46d7ec4531f625

