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Digital Marketing Analyst 

 
Ζητείται από την εταιρεία κοσμημάτων «Άννα Μαρία Μαζαράκη» Digital Marketing Analyst, για τη στελέχωση θέσης 
στο τμήμα Marketing της εταιρείας, με ενθουσιασμό και πάθος για τη μόδα, το κόσμημα και το design. 
 
Περιγραφή Θέσης 

 Διαχείριση & παρακολούθηση όλων των εργαλείων Analytics για την συλλογή δεδομένων (social media, web 

analytics, rankings etc.)  

 Mέτρηση και reporting όλων των ενεργειών του τμήματος  

 Παρακολούθηση & βελτιστοποίηση των καναλιών(Facebook, Instagram, Youtube, Website, Blog, Google Ads) 

 Συμμετοχή στη στρατηγική digital marketing campaigns, SEO/SEM, email, social media & display advertising 

 Σχεδίαση και ανάπτυξη creative content βάση online trends, searches & seasonality 

 Συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος Marketing και Επικοινωνίας 

Προφίλ Υποψηφίου 

 Πτυχίο Marketing, επικοινωνίας, ή συναφούς επιστημονικού πεδίου 

 2+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση ή εμπειρία στο ψηφιακό marketing/ επικοινωνία 

 Καλή γνώση online εφαρμογών (CMS, Analytics, Εmail platforms etc.)  

 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά) 

 Προσανατολισμός στην επίτευξη του ομαδικού αποτελέσματος 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

 Θετική ενέργεια, φαντασία και οργάνωση  

Σχετικά με την Άννα Μαρία Μαζαράκη Α. Ε.: 
Απόλαυση, χαρά, χαμόγελο, μόδα, χρώματα, σχέδια, στυλ. Αυτό σημαίνει για εμάς το κόσμημα. Η Άννα Μαρία 
Μαζαράκη ξεκίνησε να σχεδιάζει κοσμήματα το 1995 για τις φίλες της, για όλες εκείνες τις γυναίκες που θέλουν να 
ανανεώνουν το στυλ τους συνέχεια. Από την αρχή, το όραμα της εταιρείας ήταν, όλοι να μπορούν να απολαύσουν 
την μοναδικότητα του κοσμήματος χωρίς ενδοιασμούς και χωρίς άγχος για την τιμή.  Η προσιτή πολυτέλεια μας 
εμπνέει και μας φτιάχνει τη διάθεση.  Σε όλα μας τα καταστήματα μας θα συναντήσετε τα κορίτσια μας που είναι 
πάντα χαμογελαστά και έτοιμα να  δώσουν τις πιο όμορφες και μοδάτες συμβουλές. Ανυπομονούμε να σας 
γνωρίσουμε και να σας φτιάξουμε το κέφι σε ένα από τα 20 καταστήματα μας σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο.    
 

Αποστολή βιογραφικών στο a.rempoutzakou@mazaraki.eu 
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