Sales & Marketing gyakornok – PénTech Solutions
A probléma
Fogyott már el hónap végére az ösztöndíjad, fizetésed? Mind megéltük ezt, és tudjuk milyen frusztráló
számolni a napokat, órákat a fizetésig… És nem csak mi számoljuk: a hazai KKV-k több mint harmadát
likviditási gondok akadályozzák a működésben, növekedésben. A PénTechnél nekik fejlesztjük a
megoldásunkat, hogy egyszerűen, gyorsan és olcsón tudjanak finanszírozást kapni ezek a vállalatok.

A főhős
Termékünkkel októberben léptünk piacra, első ügyfeleink pedig már sikeresen finanszírozták
számláikat oldalunkon keresztül. A következő időszakban a PénTech brand ismertségét szeretnénk
növelni és további ügyfeleket a platformunkra terelni. Ehhez keressünk segítséget. Hasznos, ha:
●
●
●
●
●
●

A véredben van a SEM, SEO, PPC, CTR - és a többi Három Betűs Rövidítés (HBR)
Az ügyfél neked nem egy szám egy táblázatban, hanem egy hús-vér vállalkozó, vállalatvezető
Nem félsz ügyfelekkel, partnerekkel kommunikálni
We can trust you to communicate in English
Szívesen dolgozol startuposan szabad és kevésbé strukturált közegben
Előny, ha nem csak papíron értesz hozzá, hanem korábban dolgoztál már online
marketing/sales területen

A stáblista
Egy év háttérmunka után 2019-ben alapítottuk a PénTech-et, majd az idei Fintech Show-n
2019 legígéretesebb fintech startupjának választottak minket. Stratégiai tanácsadói, kockázat- és
pénzügyi elemzői, fejlesztői-data scientist és jogászi tapasztalat keveredik a csapatban – ennek a
csapatnak leszel te is a része.

A kihívás
A következőkben szeretnénk a segítségedet kérni:
●
●
●
●

Online marketing / Social media: Online jelenlétünk megerősítése, aktív menedzselése és
folyamatos optimalizálása
Branding: PénTech brand kialakításának támogatása
Sales: Sales folyamatok támogatása, ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás
Fénymásolásban (nyugi, nincs fénymásolónk)

A nyeremény
Szeretünk új dolgokat építeni – és neked is ezt kínáljuk. Olyan feladatokon dolgozhatsz, amiken mi
szerettünk volna dolgozni, mikor gyakornoki pozíciót kerestünk. És bár gyakornokoknak szól a
hirdetés, a jó emberekkel ennél tovább szeretnénk együtt dolgozni.

Az első feladat
Küldj egy CV-t az info@pentech.hu címre.

