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Ваш надежный помощник

Менеджер по роботі з партнерами (німецька мова)
Киев,
мая

26

Компания: Jooble (https://jobs.ua/company/id/1621842) (Все вакансии)
Рубрики: IT, WEB специалисты, Торговля, продажи, закупки, Наука, образование,
переводы
Пожелания к
сотруднику
Образование:

не имеет значения

Опыт работы:

не требуется

График работы:

удаленная работа

Описание
вакансии
Jooble — українська продуктова ІТ-компанія, яка працює на ринку 69 країн світу. Продукт компанії — сервіс з пошуку
роботи, щомісячна аудиторія якого 90 млн користувачів.
Jooble входить в TOП-10 сайтів за відвідуваністю у світі в сегменті Jobs And Employment, за даними SimilarWeb.

Jooble — це emote-first компанія. Ми віримо, що талановиті люди можуть створювати круті продукти, працюючи з будь-якої
точки планети.

Роль менеджера по роботі з партнерами зі знанням німецької мови полягає у зміцненні наших позицій на ринку Німеччині та
підвищенні рівня відвідування сайту користувачами.

Основні завдання:

пошук та аналіз сайтів за допомогою SEO інструментів;
листування з партнерами та проведення переговорів з власниками сайтів;
налагодження партнерських зв'язків з метою розміщення посилань;
пошук нових стратегій та можливостей для реалізації поставлених цілей.
Наша вакансія для тих, хто:

володіє німецької мовою на рівні B2 і вище;
хоче отримати досвід спілкування з носіями мови та розвинути свої комунікативні навички;
має бажання навчатись та розвиватись, практикувати сучасні інструменти роботи з партнерами та постійно
підвищувати свою кваліфікацію.
Ми пропонуємо:

офіційне працевлаштування;
можливість працювати віддалено;
оплачуване навчання з високопрофесійним тренером компанії;
8-годинний робочий день, час початку робочого дня вибираєте на свій розсуд (з 8:00 до 10:00);
50% компенсації будь-якого зовнішнього навчання (курси, семінари, курси іноземних мов, тощо);
20 робочих днів відпустки + 4 додаткових вихідних на рік;
фінансова допомога в разі потреби у медичних послугах;
програма підтримки ментального здоров’я співробітників;
4 дні лікарняних без довідок;
регулярні розважальні та освітні онлайн івенти.
Якщо ти хочеш працювати в нашій команді, то скоріш відправляй резюме, і ми зв'яжемося з тобою.
Ми в соціальних мережах:
instagram.com/jooblelife/
facebook.com/Jooble/
linkedin.com/company/jooble/about/

Контактная информация
Телефон:

+38 (067) 211-69-50

Контактное лицо: TetianaPasevych

