A SEMILAB a szilícium szeletek, memória és chipgyártók, teljesítmény elektronikai, valamint napelemipari és
kijelző-gyártók stratégiai méréstechnikai beszállítója.
Magyarország legnagyobb 100%-ban magyar tulajdonú, dinamikusan fejlődő
high-tech fejlesztő cége vagyunk, kiterjedt nemzetközi hálózattal.

Az alábbi munkakörbe keresünk új munkatársat:

Marketing koordinátor
Miért izgalmas ez a munkakör?
✓ Részt vehetsz egyedülálló, high-tech készülékek marketing támogatásában és új termékek bevezetésében
✓ Betekintést nyerhetsz globális félvezető-, napelem-, kijelzőipari gyártó cégek technológiáiba
✓ Dolgozhatsz cégünk hazai és globális brand ismertségén, így változatos feladatokkal találkozhatsz minden
nap

Főbb feladatok:
A Semilab brand ismertségét és termékmarketingjét támogató aktivitások koordinálása a társterületekkel
együttműködve (részlegvezetők, termékfelelősök, sales support, kommunikáció, HR, pénzügy, logisztika)
• Külföldi és magyar rendezvényeken (pl. kiállítás, konferencia, állásbörze) való megjelenéseink
koordinálása az előkészületektől az utánkövetésig
• Általános cégbemutató, ill. termékismertető marketing anyagaink elkészítése a céges arculathoz igazodva
(termékfotózás és videózás megszervezése, képszerkesztések)
• Social media (pl. Facebook, LinkedIn) megjelenéseink tervezése és tartalomkezelés
• Weblapunk tartalomkezelése, javaslattétel a weblap fejlesztésére
• Arculati kézikönyvünk gondozása, igény esetén arculati elemek bővítése
• Új termékek bevezetésénél marketing anyagok összeállítása, összeállíttatása,
a bevezetési folyamatban való aktív részvétel
• Együttműködés külső partnereinkkel (pl. nyomda, grafikus, fotós, marketing ügynökség, webfejlesztők) és
leányvállalatainkkal

Elvárások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing területen szerzett min. 2 év munkatapasztalat
Közgazdász (marketing / marketing-kommunikáció / kereskedelem és marketing / gazdálkodási és
menedzsment szak), vagy mérnök-közgazdász, műszaki menedzser végzettség
Gyakorlati tapasztalat rendezvényszervezésben
Szövegírási tapasztalat magyar és angol nyelven
Social media felületek magabiztos kezelése
Grafikai program alapfokú ismerete
Társalgási szintű angol nyelvtudás
Kiváló kommunikációs, együttműködési és szervezőkészség
Pontos, megbízható személyiség
Jó probléma megoldókészség
Kreatív és önálló munkavégzés

Előny:
•
•

Nemzetközi marketing, B2B marketing ismeretek
Műszaki, technológiai újdonságok, kutatás-fejlesztés iránti érdeklődés

Amit kínálunk:
✓ Versenyképes jövedelem, cafeteria juttatások

✓
✓
✓
✓
✓

Munka és magánélet egyensúlyát támogató rugalmas munkavégzés, home office lehetőség
Modern, kényelmes munkakörnyezet Budapesten, a XI. kerületben
Fiatalos, összetartó csapat
Céges rendezvények, csapatépítő programok
Cég által támogatott sportolási lehetőség
Magyar és angol nyelvű, fényképes önéletrajzod a hr@semilab.hu e-mail címre várjuk
a megpályázott pozíció megjelölésével.

