Όταν διαλέγουμε τα υλικά μας στην Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, επιλέγουμε ό,τι πιο αγνό και φυσικό
έχει να μας προσφέρει η φύση. Το αλεύρι, το νερό, το αλάτι και το προζύμι, αυτά είναι οι κύριες πρώτες
ύλες του ψωμιού μας. Το κύριο συστατικό της επιτυχίας μας ωστόσο είναι οι άνθρωποι μας και η επιλογή
τους είναι για εμάς εξίσου σοβαρή υπόθεση.
Στα πλαίσια της δυναμικής μας ανάπτυξης αναζητούμε να προσλάβουμε άμεσα:

Product Manager
Περιγραφή Θέσης
Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για την εμπορική διαχείριση της προϊοντικής του κατηγορίας και για
τη συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα, ώστε να επιτευχθούν οι εμπορικοί & στρατηγικοί στόχοι της
εταιρείας. Μεταξύ άλλων:
• Συμμετέχει στην διαδικασία ορισμού του Budget, παρακολουθεί την πορεία του και προτείνει διορθωτικές
ενέργειες, εφόσον χρειαστεί.
• Συμμετέχει στον καθορισμό διαφημιστικής επικοινωνίας των προϊόντων ευθύνης σε όλα τα κανάλια, με
έμφαση στην above the line και digital επικοινωνία.
• Εστιάζει στον έλεγχο διεξαγωγής των διαφημιστικών πλάνων και αντίστοιχα δαπανών, προτείνοντας τυχόν
αναγκαίες αναθεωρήσεις.
• Διαπραγματεύεται, επικοινωνεί και αναπτύσσει επαγγελματικές σχέσεις με εξωτερικούς συνεργάτες.
• Μελετά σε βάθος τα στοιχεία αγοράς, τον ανταγωνισμό, τις νέες τάσεις, συμμετέχει στη διενέργεια ερευνών
καταναλωτή και συντάσσει τα απαραίτητα reports.
Προφίλ Υποψηφίου
• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Marketing, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών
• Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τμήματος marketing σε FMCG εταιρεία
• Άριστη γνώση του Microsoft Office και οικειότητα με προγράμματα μέτρησης μεριδίων αγοράς
• Εξοικείωση με social media platforms and tools
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυναμισμός και αυτό-υποκίνηση
• Ισχυρό ομαδικό πνεύμα, δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη
Η Εταιρία προσφέρει:




Ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα ευχάριστο, ομαδικό, περιβάλλον εργασίας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, βάσει προσόντων υποψηφίου
Κουλτούρα που αγκαλιάζει τις νέες ιδέες, στηρίζει την πρωτοβουλία και επιβραβεύει την
αποτελεσματικότητα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

