
 

 

 
 
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 εταιρία στον κλάδο της τροφίμων, με δυναμική πορεία στην ελληνική 
αγορά. Στα πλαίσια της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλες 
υποψήφιες με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης marketing και εμπορικής 
υποστήριξης, με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ.ΣΙΝΔΟΥ στη Θεσσαλονίκη: 
 

 Marketing Specialist 

         (κωδ MKG-20) 
 
Το έργο: Υλοποίηση και διαχείριση της μαρκετινικής στρατηγικής, των 
προωθητικών ενεργειών και του brand management                                                       
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•  Μαρκετινική Στρατηγική Εσωτερικής Αγοράς 
•  Προϊοντικό Portfolio 
•  Επικοινωνιακή Στρατηγική Εσωτερικής Αγοράς 
•  Συμμετοχή σε εκθέσεις, επιμέλεια εταιρικής παρουσίας 
•  Συμμετοχή στην εκπόνηση Εμπορικής Πολιτικής 
•  Παρακολούθηση ενεργειών bottom-line, στατιστικών, ερευνών αγοράς 
*  Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για την εταιρική προβολή 
*  Καλή γνώση του οργανωμένου λιανεμπορίου (αλυσίδες) και ικανότητα αξιοποίησης των  
    προβολών σε φυλλάδια 
 
 

Προσόντα: 
 Ειδίκευση σε θέματα Marketing, μέσω σπουδών και εμπειρίας, επιθυμητά σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. 
 Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 χρόνων σε ρόλο marketing specialist (με 

καθήκοντα brand management, trade marketing, στατιστικά) σε κλάδο FMCG, κατά 
προτίμηση σε τρόφιμα 

 Αριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
 Ικανότητα υποστήριξης εμπορικού τμήματος σε θέματα έρευνας αγοράς και επεξεργασίας 

στατιστικών στοιχείων 
 Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας (γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική) 
 Αποτελεσματική αξιοποίηση τεχνολογίας πληροφορικής, άνεση χρήση Η/Υ και εμπορικού 

λογισμικού 
 Ανετη χρήση, κατανόηση και αξιοποίηση αριθμητικών δεδομένων 
 Ικανότητα συνεργασίας σε απαιτητικό και πιεστικό περιβάλλον 
 Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
 Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 

 
Οι υποψήφιες 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. 

 


