
 

 

ΠΑΣΥΚΑΦ 

Κενή θέση Marketing and Communication Executive 

 
Ζητείται Marketing and Communication Executive  

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζητά νέο προσωπικό για άμεση πρόσληψη! 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Marketing and Communication 

Executive για πλήρη απασχόληση με σκοπό την ενίσχυση του τμήματος Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας. O/H κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα υποστηρίζει τη στρατηγική 

επικοινωνίας ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής προβολή του Συνδέσμου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Αναγνωρισμένο πτυχίο στο Marketing, Digital Marketing ή σε άλλο συναφή κλάδο 

 Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε παρόμοια θέση 

 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Social Media και Digital Marketing 

 Γνώση SEO και Google Analytics  

 Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας 

 Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογών Microsoft Office  

 Άριστες οργανωτικές ικανότητες, δεξιότητες διαχείρισης έργου και προσοχή στη 

λεπτομέρεια 

 Πολύ καλή γνώση της αγοράς διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων 

 Εξαιρετικές διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και  

συνεργασία 

 Πολύ καλή διαχείριση καθηκόντων, χρόνου και προθεσμιών  

 Κατοχή Άδειας Οδήγησης 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 Παρέχει υποστήριξη στην υλοποίηση της στρατηγικής του τμήματος Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας 

 Συμμετέχει, συντονίζει και παρακολουθεί τον προγραμματισμό και σχεδιασμό 

διαφόρων εκδηλώσεων και εκστρατειών του Συνδέσμου σε συνεργασία με τα  

αρμόδια στελέχη  

 Συνεργάζεται με διάφορα τμήματα του Συνδέσμου σε διάφορα θέματα επικοινωνίας 

και προβολής δραστηριοτήτων 

 Υποστηρίζει και διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του Συνδέσμου, το eshop και τις σελίδες 

στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με τη στρατηγική του τμήματος καθώς 

και το branding του Συνδέσμου  

 Συλλογή και  δυνατότητα ανάλυσης των στατιστικών της ιστοσελίδας, των Social 

Media και Google Analytics 



 Παραμένει ενημερωμένος/η σχετικά με τις νέες τάσεις που επικρατούν στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης και παραθέτει προτάσεις σχετικά με καμπάνιες και 

εκστρατείες, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες επίτευξης των στόχων καθώς και 

την προβολή του Συνδέσμου. 

 

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει 

προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και 

αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων 

τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 

REF:  Marketing and Communication Executive 

  

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.  

 

O ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών. 
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