
Kdo smo Kokos Agency?

Koga iščemo?

Glavne naloge

Smo agencija za spletni marketing. Iskriva, domiselna, a hkrati 
profesionalna in k uspehom naravnana ekipa profesionalcev, ki ve, kaj 
hoče, in zna do tega tudi priti. Ponosni smo, da imamo štiri imetnike 
Facebook Blueprint certifikatov, in da smo tretje podjetje v Sloveniji, 
ki je prejelo naziv DIMAQ podjetje, evropsko potrdilo o digitalnem 
trženju, podeljeno podjetjem z več kot 90 % zaposlenih, ki so opravili 
certifikacijo. Smo tudi člani mednarodne zveze digitalnih agencij CEE 
Digital Alliance in Google partner s certifikati z več področij.

Zaradi nenehnega povečevanja obsega dela širimo oddelek za spletno oglaševanje (Pay-per-click advertising) in iščemo osebo, 
ki se bo pridružila našemu oddelku kot junior advertising specialist oz. asistent v marketingu. A to ne pomeni, da nam boš 
kuhal/-a kavo. Od prvega dne je naš cilj, da iz tebe naredimo samostojnega strokovnjaka/-injo za spletno oglaševanje.
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Na začetku, ko se boš učil/-a osnov:
• pomoč vodji oglaševanja pri raziskavi in načrtovanju spletnih oglaševalskih kampanj,
• pisanje besedil za oglase (oglasi na Google iskalniku, pasice na prikaznem omrežju, oglasi na Facebooku, …),
• pomoč pri postavitvi in optimiziranju spletnih kampanj (nalaganje oglasov v sistem, osnovne nastavitve kampanj, …) v sistemih   
  Google in Facebook Ads,
• ostale naloge s področja spletnega oglaševanja.

Kasneje, ko postaneš samostojen/-na:
• samostojna raziskava, načrtovanje in postavitev kampanj na platformah Google Ads, Facebook Ads in LinkedIn Ads,
• redno spremljanje in upravljanje kampanj na Google iskalniku, Facebooku, prikaznem omrežju (spremljanje budgeta, biddinga, 
  ključnih besed, rezultatov in KPIjev, …),
• optimiziranje in rast klientovih kampanj skozi nenehno analiziranje in metodično testiranje (prilagajanje nagovora na oglasih, 
  pristajalnih straneh, nastavitvah kampanj, novi pristopi, …) s ciljem doseganja najboljših rezultatov,
• analiziranje ter predlogi za izboljšave kampanje. (Predvsem Google Analytics),
• sodelovanje z ostalimi člani ekipe pri novih idejah za kampanje,
• priprava poročil o kampanjah in rezultatih za naročnike.



Prednost pred ostalimi kandidati boš imel/-a, če …

Kaj ponujamo?

• znaš spisati prepričljiv prodajni tekst in ti slovnica ne dela težav,
• spremljaš strokovnjake s področja digitalnega marketinga (blogi, podcasti, …),
• ti je marketing strast in ne le služba (oz. se vidiš v tem),
• imaš željo po profesionalni in osebni rasti ter nenehnem napredku.

• Možnost zaposlitve za nedoločen čas.
• Osnovno plačo + nagrado za delo na projektih (variabilni del plače).
• Delo preko študentskega servisa.
• Iz tebe bomo naredili samostojnega strokovnjaka za spletno oglaševanje. Naučil/-a se boš veščin, ki so danes zelo iskane na trgu dela.
• Sproščeno vzdušje in fleksibilen delovnik.

Svojo prijavo pošljite na bostjan.kovac@kokos.agency. Po prijavi boš na mejl dobil/-a preizkusno nalogo.

Kaj pričakujemo od tebe?
• Željo po delu v digitalnem marketingu. Skoraj vse te lahko naučimo, če imaš željo po delu na tem področju!
• Sodelovanje za polni delovni čas. Da, tudi med počitnicami. To ni delovno mesto za nekaj ur na dan.
• Vztrajnost – če nekaj ne deluje, ne obupaš, ampak poskusiš drugače.
• Poznavanje programov MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Drive …
• Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in angleščini.
• Proaktivnost. Če se ti zdi, da se da kakšno zadevo narediti boljše in drugače, kot to pravi tvoj šef, se tega ne boj povedati.
• Resnost in odgovornost. Delal/-a boš z naročnikovimi oglaševalskimi proračuni. Za njih moraš skrbeti kot za svoje lastne.
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