VetExpert to marka profesjonalnych produktów dla zwierząt domowych, obejmująca suplementy,
diety, testy diagnostyczne, produkty pielęgnacyjne oraz karmy weterynaryjne z segmentu ultra
premium.
Od dziecięciu lat firma rośnie dynamicznie zarówno w Polsce, jak i zagranicą, wspierając nawet
najbardziej wymagających opiekunów zwierząt już w ponad 25 krajach. Marka VetExpert jest szeroko
rozpoznawana wśród specjalistów weterynarii, a w ostatnich latach wyróżniono ją takimi nagrodami
jak Produkt Roku, Dobra Marka, Top For Dog czy Polska Nagroda Innowacyjności.
Aktualnie poszukujemy doświadczonego E-commerce Managera, który będzie współtworzył i
realizował strategię sprzedaży naszych produktów on-line oraz wesprze rozwój marek VetExpert i
Raw Paleo w kanałach digitalowych.

E-commerce Manager
Zakres obowiązków:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Współtworzenie i egzekucja strategii e-commerce dla marek i linii produktowych VetExpert
Rekomendacja kanałów sprzedaży online, budowa i egzekucja planów wejścia do nich
Zarządzanie sprzedażą i planem promocji w kanałach internetowych, estymowanie sprzedaży
oraz stały monitoring cen produktów VetExpert w Internecie
Optymalizacja działań e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem e-sklepu VetExpert
(maksymalizacja konwersji, budowa ścieżek zakupowych, zwiększanie koszyka zakupowego,
współpraca z zespołem przy optymalizacji strony internetowej i komunikacji w kanałach
digitalowych)
Prowadzenie i analiza kampanii online, w tym współpraca z podwykonawcami w ramach
prowadzonych akcji marketingowych
Prowadzenie i rozwijanie programów trialowych, afiliacyjnych, lojalnościowych i referalowych
Tworzenie wspólnych strategii sprzedażowych i bieżąca współpraca z kluczowymi e-retailerami,
monitoring zaplanowanych działań
Dbanie o efektywność kosztową działań e-commerce
Budowa wizerunku marek VetExpert na partnerskich platformach sprzedażowych poprzez
tworzenie i egzekwowanie najlepszej jakości komunikacji

Od Kandydata oczekujemy:

•
•
•

•
•
•

Min. 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy z
produktami dla zwierząt, farmaceutycznymi lub w branży FMCG
Doświadczenie w prowadzeniu kampanii online, SEM, SEO, projektów z zakresu komunikacji
marketingowej, znajomość zagadnień związanych z RODO
Praktyczna znajomość narzędzi analitycznych i e-commerce, takich jak Google Analytics,
SALESmanago, Quarticon, Google Tag Manager, znajomość środowisk WordPress,
WooCommerce lub podobnych
Doświadczenie w sprzedaży na platformach e-commerce takich jak Amazon, eBay
Praktyczna znajomość strategii sprzedażowych oraz trendów w Internecie
Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Niezbędne kompetencje:
•
•
•

Samodzielność w realizacji zadań i orientacja na cel
Umiejętność pracy w zespole, wysoka komunikatywność
Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne

Mile widziane:
●

Doświadczenie w branży weterynaryjnej lub żywienia zwierząt

Oferujemy:
●
●
●
●
●
●

Forma zatrudnienia wg preferencji (B2B lub UoP) z atrakcyjnym wynagrodzeniem
System premiowy uzależniony od realizacji celów
Pakiet Opieki Medycznej Medicover
Szeroki pakiet możliwości rozwoju osobistego – dofinansowanie do studiów i kursów,
wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty rozwojowe, regularny feedback
Praca ze specjalistami w wielu obszarach marketingu oraz wpływ na dalszy rozwój zespołu
Biuro z rodzinną atmosferą i łatwym dojazdem poza korkami

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@vetexpert.pl.
Aplikacje przyjmujemy do 30.05.2019
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie poniższej informacji na swoim CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz
formularzu zgłoszeniowym dla celów przyszłych rekrutacji.
Uprzejmie prosimy o nie przesyłanie w CV i innych dokumentach danych osobowych
szczególnych kategorii, takich jak: pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne czy
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych czy partii, poglądy polityczne,
stan zdrowia, kod genetyczny, dane biometryczne, orientacja seksualna.

