
"Критика" шукає менеджера з реклами та зв'язків з громадськістю - See more 

at:http://krytyka.com/ua/news/vacancies/krytyka-shukaie-menedzhera-z-reklamy-ta-zvyazkiv-z-

hromadskistyu 

 

УВАГА! ТЕРМІНОВА ВАКАНСІЯ! 

Видавництву та часопису "Критика" терміново потрібен менеджер з реклами та зв'язків з громадськістю!  

Ми шукаємо тямущу, мобільну й відповідальну людину, що проживає у Києві. Досвід роботи у галузі 

журналістики, видавничої справи та PR усіляко вітається. Наявність напрацьованої бази контактів у цих 

сферах вітається двічі! 

Ми пропонуємо гнучкий графік роботи та можливість працювати дистанційно.  

Перелік обов'язків*: 

- ведення бази даних передплатників часопису "Критика", комунікація з передплатниками via email й 

телефонічно; 

- організація та допомога у проведенні заходів (перезентації нових видань, дискусії, конференції, круглі 

столи тощо); 

- створення та розсилка прес-пакету з інформацією про заходи "Критики"; 

- регулярна новинна розсилка; 

- розробка концепції рекламних сторінок у часописі "Критика"; 

- оперативне опрацювання та завантаження контенту на сайт www.krytyka.com (тексти статей, рецензії, 

товари в онлайн-крамниці, відео-, авдіозаписи тощо); 

- наповнення контентом та модерація сторінок "Критики" у  соцмережах, комунікація із читачами.  

*Детальне пояснення щодо кожного із цих пунктів ми подамо під час співбесіди. 

Ви нам підходите, якщо у Вас є:  

- щонайменше 3-4 години** вільного від інших завдань часу щодня; 

- бажання розвиватися, набувати нового досвіду; 

- грамотна українська та англійська мова (усна, письмова); 

- навички написання усіх складових прес-пакету; 

- досвід роботи із сервісами новинної розсилки (бажано); 

- навички робити з контентом у соцмережах; 

- навички комунікації із читачами, передплатниками,покупцями, авторами (дуже бажано) 

- любов до своєї справи, бо куди ж без неї :) 

** Кількість робочих годин щодня залежатиме від обсягу завдань і може бути як меншою, так і більшою за 

вказану тут.  
  

Контактуйте з нами за тел.: (38-044) 425-2336 або пишіть на krytyka@krytyka.kiev.ua листи з поміткою 

"Вакансія". 

Чекаємо на ваші резюме, пропозиції та запитання! Будемо також дуже вдячні за поширення цієї інформації 

серед своїх друзів та колеґ.  

- See more at: http://krytyka.com/ua/news/vacancies/krytyka-shukaie-menedzhera-z-reklamy-ta-

zvyazkiv-z-hromadskistyu 
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