Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Ненько Катерина
РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР, 8 000 ГРН.
23 січня
2019

Місто: Ужгород

Вік: 41 рік
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Реклама, маркетинг, PR, Керівництво, Торгівля, продажі, закупівлі
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Готова до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

регіональний менеджер
ТОВ Редакція газети
−

Обов'язки: • Підбір, навчання та контроль персоналу •Контроль за оплатами областей • Реалізація маркетингових
та рекламних проектів в містах Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, ,Чернівці; • Складання маршрутних листів •
Іміджева реклама; • Зовнішня реклама (виготовлення та розміщення); • Моніторинг ринку,збір та обробка інформації
про активність конкурентів; • Проведення переговорів, семінарів, презентацій, укладання угод; • Складання
фінансової звітності та нарахування премій агентам; • Вирішення ключових питань; • Аналіз ефектитивності
маркетингових заходів; • Ведення звітності;

Освіта
повна вища, −

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички:
Резюме
Ненько Катерина Мирославівна
Адреса: м. Ужгород, вул. Т.Легоцького,9 кв.64,
Дата народження : 25.05.1979р. 17 год.
Місце народження : Івано-Франківська область, м. Рогатин.
Сімейний стан: Заміжня, двоє дітей 20 та 5 роки.
Освіта: Вища
1996-2000р. - Ужгородський коледж мистецтв, спеціальність – «Народна художня творчість», кваліфікація
Керівник хору,організатора культурно-дозвіллєвої діяльності.
2001 – 2016 р.- Рівненський державний гуманітарний університет. Спеціальність «Культурологія» кваліфікація
культуролога, викладача історії та теорії культури.
Додаткова освіта: курси підготовки менеджера з продажу.

Досвід роботи: 2002- 2005р. – газета «Афіша Закарпаття», менеджер з реклами.
2005р.- 2008р.- ТОВ» Інформ-медія», vip-менеджер.
Грудень 2008р.- січень 2009р. – ТОВ «Інтурист-Закарпаття», менеджер з реклами.
Лютий 2009 р.- 2017р.- менеджер зі зв’язків з громадськістю ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».
• Організація зустрічей та різноманітних заходів, бухгалтерських семінарів.
• Комунікація зі ЗМІ;
• Створення позитивного іміджу компанії серед цільової аудиторії ( бухгалтерів, платників податків).
• Організація пресс-конференцій, круглих столів.
• Створення іміджевої продукції;
• Організація та проведення опитувань, анкетувань, інтерв’ю, з метою виявлення реального ставлення цільової
аудиторії до іміджу компанії;
•Робота з студентами, презентацій конкурсів.
Вересень 2017 по листопад 2018 р. Регіональний менеджер ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».
• Підбір, навчання та контроль персоналу
•Контроль за оплатами областей
• Реалізація маркетингових та рекламних проектів в містах Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, ,Чернівці;
• Складання маршрутних листів
• Іміджева реклама;
• Зовнішня реклама (виготовлення та розміщення);
• Моніторинг ринку,збір та обробка інформації про активність конкурентів;
• Проведення переговорів, семінарів, презентацій, укладання угод;
• Складання фінансової звітності та нарахування премій агентам;
• Вирішення ключових питань;
• Аналіз ефектитивності маркетингових заходів;
• Ведення звітності;
Навички : Досвідчений користувач MS Office, (Word, Exсel), навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox,
Opera,)
Особисті якості:
Комунікабельність, відповідальність, пунктуальність.
Інтереси та захоплення
Історична література, туризм, кулінарія.
27.11.2018р.

