Еразъм+ стаж
Вие сте кандидатствали за Еразъм+ стаж и търсите организация, където да го
проведете? Искате да работите в международна компания? Отделно от бирата и
купоните, вие искате всъщност да научите нещо по време на своя стаж и искате да
подобрите личните си качества? Искате да поемате отговорност за конкретни проекти?
Искате да участват в проекти, които имат реално и непосредствено въздействие върху
успеха на компанията? Вие искате да внесете креативност, както и да прилагате нови
инициативи в приятна работна атмосфера?
Ако е така, отделете една минута и вижте какво можем да ви предложим ние!
В coLanguage ние предлагаме онлайн езикови курсове, за да свържем Европа.
coLanguage има офиси в Германия, Белгия и Испания. Ние търсим хора с
европейски родни езици за нашия маркетинг отдел. Ние предлагаме семестриални
стажове с минимална продължителност от 2 месеца. Вие помагате да свържем Европа,
като същевременно увеличавате присъствието на търсене на coLanguage на вашия
роден език! Ние сме гъвкави за продължителността на стажа: предлагаме
маркетинг стажове през цялата година. Ако сте добри в работата, ние ще се
радваме да продължим да работим заедно!
Ние бихме искали да ви дадем възможност за „преживяване, случващо се само веднъж
в живота“ като част от нашия международен екип в Мюнхен, Гент или
Валенсия.
В coLanguage ние съчетаваме работата с много забавления!






Валенсия (офисът отваря в средата на февруари 2016) е топ
дестинация за Еразъм студентите. Градът се намира на
сердиземноморието и може да прекарвате времето си след
работа на "Playa". Вие ще имате възможността да опитате
богатото испанско наследство, храната е евтина, а квартирите достъпни.
Гент се намира в центъра между Брюксел, Амстердам, Париж и Брюж. С 15 000
студенти е място, където винаги има множество Еразъм дейности. Никога няма
да ви е скучно тук!
В нашия офис в Мюнхен вие може да се докоснете до невероятната немска
култура, да посетите Алпите, да отидидете на Октоберфест и да се насладите
на страхотна Еразъм атмосфера.

coLanguage е пионер в онлайн езиковото обучение. Нашата европейски базирана
e-learning платформа има за цел да помогне на хората да учат чужди езици, да
намерят работа в чужбина или просто да разговарят с местните, за да упражняват
езиковите си познания. Факторът за успех на coLanguage е комбинацията от онлайн
материали за обучение и онлайн уроци на живо с преподавател.
За повече информация: https://www.colanguage.com/bg

Вашите задачи








Създавате страници и разбирате важността за най-добро класиране в Google
(SEO, keyword research, backlink strategy, ...)
Създавате отчети в Google Analytics
Създавате кампании в социалните медии (Facebook, Instagram, YouTube, ...)
Публикувате ПР съобщения
Да достигнете до нови бизнес пратньори (B2B и B2C)
Да научите как да изградите печеливша AdWords кампания
Асистенция на ръководството при ежедневните задачи

Вашият профил






Вие сте студент (бакалавър или магистър) или наскоро завършил в съответната
област
Имате ентусиазъм към онлайн маркетинга
Инициативност, прецизност, отговорност;
Перфектни езикови умения в устна и писмена реч
Да говорите някой европейски език на майчино ниво

Какво предлагаме




Дълбоки познания в областта на онлайн маркетинга за много кратко време
Независима работа по проекти, които имат значение
Възможност за поемане на инициативи в приятна работна атмосфера

Кандидатстване и възнаграждение






Период: през цялата година
Продължителност: 2 до 6 месеца
Работно време: гъвкаво работно време и възможен непълен работен ден
Възнаграждение: според продажбите и % комисионна
Възможност за продължаване на заетоста

Изпратете ни вашето CV
и кратко мотивационно писмо на
jobs@colanguage.com.
coLanguage - Connect Europe!
Очакваме с нетърпение вашата кандидатура!

