
Αναγγελία Θέζεων Εργαζίας  
 
Η εηαιπεία “MPASS καινοηψμερ ςπηπεζίερ πληποθοπικήρ και πποϊθηζηρ ΕΠΕ” με 
έδπα ηο Φαλάνδπι Αηηικήρ ανακοινϊνει θέζη επγαζίαρ: 
 

 Digital Communication Marketing Specialist   
 
ζηα πλαίζια σπημαηοδψηηζηρ πος έλαβε απψ Δπάζη ηος ΕΣΠΑ 2007 – 2013.  
 
Περιγραθή θέζης 
• Implement the marketing and communications plan 
• Support the CEO in creating the yearly ongoing marketing strategy and quarterly 
marketing planning to ensure KPIs are met  
• Grow the brand name through the digital channels   
• Content management & Digital & Social Media Profile & Administration  
• Executive Reporting (insights and statistics) 
• Identify opportunities to up-sell new markets and/or services  
• Administration of company’s website content, assist in maintaining and further 
develop the website structure 
• Media Communications and news press 
• Coordinate production of marketing materials (leaflets, newsletters, posters) 
• Planning events, conferences and other company related events (planning timeline, 
conference program & structure, special publications) 
• Corporate & B2B Communications  
• Competition analysis - Collect and maintain competitor collateral on a regular basis. 
• Collect and distribute (when appropriate) press mentions in print publications.  
• Other duties as assigned 
Knowledge, Skills and Abilities 
• Strong desktop skills to include Microsoft Office products. 
• Project management and organizational skills. 
• Ability to multi-task. 
• Highly detail oriented. 
• Strong interpersonal skills, including the ability to interact with all levels  
• Ability to manage time in order to meet deadlines and deliverable dates 
 
Επίπεδο ζποσδών: Απαπαίηηηο ηο Μεηαπηςσιακψ Δίπλυμα Ειδίκεςζηρ ζε Marketing 
ή Διοίκηζηρ Έπεςναρ και Τεσνολογίαρ, Επικοινυνίερ ή Διοίκηζη   
Ειδικόηηηα: Απαπαίηηηη η γνϊζη θεμάηυν διαδικηωος και marketing, κοινυνικϊν 
δικηωυν, άμεζος και διαδπαζηικοω marketing. Επιθςμηηή η γνϊζη μονηέλυν 
οικονομικήρ ανάλςζηρ.  
 
Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν ηην ιδιψηηηα ανέπγος καηά ηην ημέπα ππψζλητηρ. 
Αποδεικηικά ιδιψηηηαρ ανέπγος θευποωνηαι: 

1. Φυηοανηίγπαθο Δεληίος ανεπγίαρ ΟΑΕΔ ζε ιζσω  
2. Σηην πεπίπηυζη εγγπαθήρ ζε επαγγελμαηικέρ ενϊζειρ (μησανικοί) απαιηείηαι  

a) ςπεωθςνη δήλυζη ςποτήθιος ψηι δεν έσει ςπογπάτει ζωμβαζη ανάθεζηρ 
έπγος/παποσήρ ςπηπεζιϊν πος είναι ζε ιζσω, δεν έσει αναλάβει και δεν θα 
αναλάβει ηπίηο έπγο καηά ηη διάπκεια απαζσψληζήρ ηος ζηην εηαιπεία  

b) ανηίγπαθα ζελίδυν μπλοκ ηιμολογίυν/αποδείξευν παποσήρ ςπηπεζιϊν 
απψ ηα οποία να πποκωπηει ψηι δεν έσει εκδοθεί ηιμολψγιο/ΑΠΥ καηά ηο 
ηελεςηαίο 6μηνο.  

 



Απαπαίηηηη η πποχπηπεζία πένηε εηϊν ζε ζςναθή ανηικείμενα. Για πιζηοποίηζη 
επεςνηηικήρ εμπειπίαρ θα ππέπει να πποζκομίζεηε είηε βεβαίυζη ηος επγοδψηη είηε 
ηιρ ζσεηικέρ ζςμβάζειρ.  
 
Οι ςποτήθιοι για ηη θέζη να ζηείλοςν βιογπαθικψ, ανηίγπαθο μεηαπηςσιακοω ηίηλος 
ζποςδϊν πιζηοποιηηικά ιδιψηηηαρ ανέπγος και βεβαίυζη πποχπηπεζίαρ ζηην 
ηλεκηπονική δ/νζη jobs@mpass.gr με ανηικείμενο (Subject) ηος email HR_CS_1. 
Εναλλακηικά μέζυ επιζηολήρ ζηη δ/νζη  “HR CS_1ή2, MPASS ΕΠΕ, 25ηρ Μαπηίος 11, 
ΤΚ15232, Φαλάνδπι”    
 
Με ηη ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Ελλάδορ και ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ (Εςπυπαφκψ 
Κοινυνικψ Ταμείο) 
 

 

mailto:jobs@mpass.gr

