Dla znanej i rozpoznawalnej międzynarodowej firmy dostarczającej światowe produkty takie jak: Agile Cards for Jira,
Agile Poker for Jira, Canned Responses Pro for Jira, Asset Tracker for Jira poszukujemy osoby na stanowisko:

LEAD PRODUCT MARKETING MANAGER (IT)
miejsce pracy: Trójmiasto, nr ref.: LMM/11/08

Obowiązki na stanowisku pracy:
• opracowywanie i skuteczne wdrażanie strategii marketingowej dla produktów firmy na rynku Atlassian
• analiza skuteczności działań marketingowych
• ustalanie celów, budowanie średnioterminowej strategii marketingowej, mierzenie wyników i wpływu
• wprowadzanie zmian w działaniach marketingowych w zależności od zmieniających się wymagań rynku i
klientów oraz specyfiki produktu
• zarządzanie zespołem ds. marketingu
• analizowanie rynku i wdrażanie nowych rozwiązań marketingowych
• realizacja założonych budżetów
Od kandydatów oczekujemy:
• doświadczenia w pracy w małym zespole
• doświadczenia w tworzeniu interesujących treści (posty na blogu, filmy, posty na forum, przypadki użycia,
referencje itp.)
• doświadczenia w promowaniu usług online lub oprogramowania
• znajomości taktyk i narzędzi marketingu online
• myślenia zorientowane na ROI
• doświadczenia w pracy w Google Analytics lub innych narzędziach analitycznych
• umiejętności zarządzania i planowania pracą własną
• zdolności organizacyjnych
• biegłej znajomości języka angielskiego
Oferujemy:
• ogromny wpływ na dalszy rozwój rozpoznawalnej na rynku firmy
• wysoką decyzyjność w swoim obszarze
• atrakcyjny pakiet benefitów pracę w międzynarodowym środowisku
• udział w ciekawych i innowacyjnych projektach
• atrakcyjny pakiet relokacyjny (w przypadku gotowości do relokacji)
• indywidualny budżet szkoleniowy

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:
hr@biurodoradcze.pl:
lub listownie, na adres:
BIURO DORADCZE
skrytka pocztowa nr 13
60-977 Poznań 49
wraz z nr referencyjnym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 0601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poĽn. zm.)"

