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Ваш надежный помощник

PPC-спеціаліст, 15000 грн. + %
Киев,
Компания: Piel Cosmetics
Рубрики: Реклама, маркетинг,
PR
Требования
Образование:

полное высшее

Опыт работы:

от двух лет

График
работы:

полный рабочий
день

Описание
вакансии
Компанія Piel Cosmetics — це бренд професійної косметики для тих, хто приймає виклики ставати краще день у день. Вже
більше 10 років ми представлені на ринку України і продовжуємо динамічно розвиватися.
Наша місія — зробити ефективний професійний догляд доступним і зрозумілим кожній жінці, а професію косметолога ще
більш успішною, легкої, прибутковою, затребуваною і престижною!
Ми відкриваємо двері для маркетолога-спеціаліста, який розуміється на принципах сучасного діджитал-простору,
просування онлайн.
Офіційна сторінка у Facebook — facebook.com/piel.cosmetics
Офіційна сторінка в Instagram — instagram.com/pielcosmetics_official
facebook.com/lepelerinparfum
instagram.com/le_pelerin_parfum
Чекаємо саме на тебе!
Ти вже з нами, якщо:
Маєш досвід роботи з Google Ads від 2 років;
Також маєш досвід проведення A/B тестів, орієнтованих на поліпшення ключових показників;
Твої навички досконалі в роботи з сервісом аналітики Google Analytics, Google Ads, Facebook-BM;
Дуже вітається, якщо ще маєш навички роботи з GTM, Google Optimize.
Розумієш як зараз розвивається сучасний маркетинг;
Ти просунутий в знаннях Exel, Google Sheets, базових знання з SEO, розумієшся на CDJ;
Аналітичний склад розуму — це обов’язково!
Ми працюємо на Bitrix, що має багато інтеграцій для реклами тому, дуже вітається вміння працювати за сайтом Bitrix щодо
налаштування реклами.
Твої цікаві задачі в нашій команді:
Розробляти, створювати, налаштовувати та супроводжувати рекламні кампанії в Instagram, Facebook, Google, Google
shopping, Tiktok;

Приймати участь в розробці стратегій просування продуктів в розрізі платних рекламних каналів;
Будувати та оптимізовувати воронки онлайн-продажів;
Здійснювати постановку ТЗ для візуальних креативів; Аналізувати їх ефективність.
Аналіз і оптимізація рекламних кампаній;
Шукати нові джерела конверсійного трафіку;
Налаштувати проміжні та ключові цілі за допомогою ROAS та інших ключових показників.
Готувати звітність та аналізувати результати.
Будь впевнений — з нами буде цікаво, та ось що ми пропонуємо:
Конкурентну заробітну плату;
Професійний дружній колектив;
Складні та цікаві завдання, постійний професійний розвиток;
Сучасний офіс в історичній частині Подолу 7 хв. від м. Контрактова площа;
Корпоративну бібліотеку;
Каву та смаколики;
Корпоративні заходи та тренінги.
Скоріше надсилай своє резюме: hr@pielcosmetics.com
Відправляючи резюме, Ви підтверджуєте свою згоду на обробку персональних даних, що Вами надаються.

Контактная информация
Телефон:

+38 (050) 295-18-65

Контактное лицо: АннаВитковская
Сайт:

https://ua.pielcosmetics.com/

Адрес:

вул. Хорива, 4

