
 
Anunț de angajare 

- specialist comunicare online - 
 
 

   

1 Post disponibil Specialist comunicare online 
 

2 Compania 
Domeniu de activitate 
Departament 
Posturi disponibile 
Oraș 
Tip job 
 
Nivel carieră 
Limbi străine 

Icpe 
Electric, Energie 
Comercial  
1 
București 
Part time / full time 
Perioadă nedeterminată 
Entry level 
Engleză / nivel avansat 
 

3 Candidatul ideal / 
Cerințe 

Abilități excelente de comunicare și relaționare 
Atenție la detalii, creativitate, atitudine pozitivă 
Capacitate de concentrare la realizarea mai multor sarcini în același timp 
Organizare  și orientare către dezvoltare și rezultate 
Capacitate de sinteză 
Studii superioare în curs / finalizate: marketing, comunicare, jurnalism sau o 
pregătire echivalentă 
Cunoştințe avansate de operare PC și a instrumentelor specifice de comunicare 
(facebook, linked in, tweeter, youtube, google adwords, analytics) 
Experiență marketing, social-media, comunicare constituie avantaj 
Cunoștințe tehnice minime constituie avantaj 
 

4 Responsabilități -       Actualizarea permanentă a site-ului  
       - comunică direct cu departamentele companiei referitor la conținutul     
         redacțional pentru implementarea, dezvoltarea si actualizarea site-ului  
       - creează, traduce și adaptează textele 
       - urmărește calendarul evenimentelor 
-      Realizează newsletter-ul companiei 
-      Gestionează paginile de social media ale companiei    
-      Creează şi adaptează conținutul editorial în concordanță cu strategia și   
        instrumentul de comunicare online folosit 
-      Dezvoltă prezența în mediul online a companiei și propune soluții 
-      Contribuie la pregatirea machetelor și a diverselor materialele grafice pentru  
        comunicarea online 
-      Contribuie la dezvoltarea materialelelor promoționale și de prezentare tip:  
        broșuri, cataloage, invitații, filme de prezentare companie 
-       Propune, realizează și urmărește campaniile de promovare adwords  
        (search&display), Facebook  
-      Contribuie la dezvoltarea planului de promovare, implementează  
        activitățile/urmăreste implementarea acestora și urmăreste bugetul 
- Întocmește rapoartele privind traficul pe site și paginile social media, 

interpretează datele și propune soluții 
- Participă la evenimentele organizate de companie 
- Alte proiecte în cadrul departamentului comercial / marketing 

 
6 Beneficii Pregătire profesională asigurată de companie 

Lucrul într-o echipă tânără 
 

 
cariere@icpe.ro                                                                                                                               www.icpe.ro 


