
 

 

 
 
Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα 
στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που 
μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των 
εταιριών και των υποψηφίων. 
 
Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία με προϊόντα FMCG. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες με στόχο την κάλυψη 
της παρακάτω θέσης, με έδρα τη Δυτική  Θεσσαλονίκης: 
 

 E-COMMERCE MGR  
           (κωδ ECOM-1121) 

 
Το έργο: Αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη  των online πωλήσεων των 
προϊόντων της εταιρίας, με το σχεδιασμό της ανάλογης ψηφιακής επικοινωνίας, για 
την επίτευξη των στόχων του τμήματος                                                       
 
Κύρια καθήκοντα: 
• Υπεύθυνος για τη διαχείριση του e-commerce και digital marketing development στο e-
shop και  άλλα platforms που τοποθετούνται τα προϊόντα της εταιρίας.  
• Πραγματοποίηση αναλύσεων (Google Analytics, Conversion Rate Optimization (CRO), 
ROAS , KPIs). 
• Εκπόνηση στρατηγικών για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος και 
καθοδήγηση της εταιρίας για βελτιστοποίηση της onlinepresence, βάσει των εξελίξεων. 
• Συντονισμός του cross-functionalteam του e-commerce και συνεργασία με την υπόλοιπη 
ομάδα του marketing και του new product development.  
• Συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα marketing για την ευρύτερη ενημέρωση του blog & 
social media. 
• Δημιουργία και αποστολή Newsletter Automations (Moosend) 
* Επίβλεψη online διαφήμισης (PPC, SEO, Display, email marketing, social media). 
• Ευθύνη σύνταξης τυο εβδομαδιαίου, μηνιαίου και ετήσιου reporting για την πορεία των 
καναλιών e-commerce ευθύνης του. 
 
Προσόντα: 
•  Σπουδές ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Προγραμματισμού 
• Άριστη γνώση e-platforms 
• Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε ανάλογη θέση και καθήκοντα 
• Άτομο συνεργάσιμο, υπεύθυνο, εστιασμένο στην επίτευξη των στόχων 
• Καλή διαχείριση του χρόνου και διαχείριση υψηλού φόρτου εργασίας 
* Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
 
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο 
careers@peopleatwork-hellas.gr 
 
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής  βιογραφικών 
σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους 
στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 

 
Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και  

θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό 


