Junior SM menedzser
álláshirdetés
A szervezet neve: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
A szervezet címe: 1033, Budapest, Fő tér 2. www.esernyos.hu
A kapcsolattartó neve: Halmai Róbert, ügyvezető
A kapcsolattartó e-mail címe: info@esernyos.hu
A kapcsolattartó telefonszáma: +36 1 200 2962
Felkínált munkakör megnevezése: SM menedzser
Ellátandó feladatok:
Azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek kreatív ötletei vannak vizuális és
akár szöveges tartalomfejlesztésben, és szívesen posztolnak munkaidőben
egy kulturális-közösségi-sport szervezet napi munkájáról.

Keressük azt a nyitott, kultúra, művészetek, közösségek, sport és szabadidő
iránt is érdeklődő akár pályakezdő munkatársunkat, aki kreativitásával
hozzátesz a kommunikációs csatornáink mindennapi működéséhez és aki
ismeri az alapvető tartalomgyártó programokat, alkalmazásokat.
Amit kínálunk:
• lehetőséget kreatív ötleteid megvalósítására vizuális és akár
szöveges tartalomfejlesztésben;
• online
platformok, közösségi médiacsatornák közvetlen
kezelését (facebook, instagram);
• lehetőséget és támogatást új közösségi felületek beindításában,
működtetésében, aminek végén elmondhatod, hogy ez bizony
a te munkád (pl. tiktok);
• rengeteg tanulási, fejlődési lehetőséget, tapasztalatokat, amik
versenyképessé teszik induló karrieredet;
• részvételi lehetőséget sok-sok izgalmas kulturális-, közösségi- és
sportprojektben;
• rugalmas munkavégzést a részbeni otthoni munkavégzés
lehetőségével is;
• lehetőséget kapcsolatrendszereid bővítésére;
• végtelen mennyiségű kávét.
Előny, ha
•
•

elsőként akarsz tudni a legmodernebb vizuális megoldásokról; és
kezeltél már bármilyen közösségi platformot.
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A munkavégzés helye: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. és
telephelyei.
A foglalkoztatás jellege: Munkatörvénykönyv szerinti munkaviszony.
Munkaidő: Teljes munkaidős, határozatlan idejű szerződéssel
Munkaidő beosztás: három havi munkaidőkeret rugalmas beosztással, a
részben otthoni munkavégzés lehetőségével.
Követelmények:
• Felsőfokú végzettség.
• Önálló, precíz, felelősségteljes, megbízható munkavégzés.
• Jó kommunikációs készség.
• Magabiztos számítógép, internet, valamint Word és Excel használat.
Előnyt jelent:
• Kommunikáció-marketing szakirányú végzettség.
Jelentkezés: motivációs levéllel, fényképes, részletes szakmai önéletrajzzal,
bérigény megjelölésével az info@esernyos.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2022. június 29.
Az állás betölthető: döntést követően azonnal
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Ezt kínálja a munkaadó:
• szakmai tapasztalathoz illeszkedő bérezés
• cafeteria, céges telefon, laptop
• egyéb béren kívüli juttatások
A kiírás megjelenésének dátuma: 2022. március 28.

Budapest, 2022. március 28.
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