FIRST ART – це успішна брендингова агенція, що нею керує власник. Вона знаходиться у Гіссені. З нашою
мотивованою командою ми супроводжуємо першокласні проекти для відомих міжнародних компаній.
Ми підтримуємо конструктивну та засновану на повазі корпоративну культуру і пропонуємо
привабливе робоче середовище, цікаві можливості розвитку та дійсно гарний баланс між роботою
та відпочинком.

Для посилення нашого цифрового відділу ми негайно шукаємо

> (молодшого) спеціаліста з цифрового маркетингу (м/ж/р)
з акцентом на оптимізацію UX та конверсії (UX & Conversion Optimization)
Ваш профіль:
· вища освіта з фокусом на електронній комерції, онлайн-маркетингу або аналогічна освіта чи
багаторічний практичний досвід
· великий досвід у розробці веб-сайтів та цільових сторінок
· практичний досвід роботи з Adobe XD для створення макетів та click dummy
· дуже добре знання поширених методів вимірювання зручності використання та оптимізації конверсій
· висока технічна спорідненість і в ідеалі досвід у Web-, UX- чи Screen Design, а також поширених
веб-технологіях, таких як HTML, CSS, JavaScript, PHP
· доказовий досвід в агенціях
· в ідеалі використовувані скіли в Indesign, Photoshop, Google Analytics, Wordpress, TYPO3, WooCommerce
· гарні знання англійської мови
Ваші завдання:
· Створення конверсійно оптимізованих Wireframes & Mockups для веб-сторінок, цільових сторінок та
Clickdummies і інтерактивних прототипів
· Створення інформаційної структури та навігації для веб-сайтів
· Консультування з питань UX-Design & Usability
· Аналіз потенціалу з фокусом Usability, зручність користувачів & SEO (OnPage)
· Підготовка презентацій та звітів
· Порівняльні дослідження, спостереження за ринком і трендами
· Розробка Personas & відповідних Customer/Candidate Journeys (вкл. Touchpoints)
· Створення, виконання і аналіз тестів A/B та мультиваріантних
· Finetuning концепцій Usability на основі результатів
Що тебе очікує:
· активна участь в розробці цифрового маркетингу нашої агенції і відповідальність за власні проекти після
значного входження у курс справ
· цікаві проекти для відомих міжнародних підприємств і ринків у різноманітних галузях
· ексклюзивний досвід стосовно спорту вищих досягнень в рамках нашої діяльності як провідної агенції
гандбольного клубу Бундесліги HSG Wetzlar
До вас ставитимуться з повагою, наша команда вирізняється сердечністю та відкритістю і короткими
процесами прийняття рішень. Крім того, якісне, привабливе робоче середовище без офісів відкритого
планування, сад, тераси, органічна кава та інші смаколики. І не в останню чергу: Справедливість,
дружелюбність та гарний баланс між роботою та відпочинком.
Якщо ви бажаєте долучитися до нашої команди, ми будемо раді отримати ваші документи у цифровій
формі з темою «Digital Marketing Specialist» на наступну адресу пані Замес: karriere@first-art.net

Всі заявки ми розглядаємо конфіденційно. Якщо ви подаєте резюме електронною поштою, то погоджуєтеся з правилами
захисту даних, наведених на https://first-art.de/datenschutz/.

