
 

Digital Marketing Specialist - Job Description 

Το doctoranytime είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Βέλγιο. Προσφέρει υπηρεσίες που 
επιτρέπουν στον κάθε ασθενή να επιλέξει τον κατάλληλο γιατρό ή διαγνωστικό 
κέντρο για να επιλύσει το εξατομικευμένο θέμα υγείας που αντιμετωπίζει. 

Αναζητούμε φιλόδοξο άτομο που θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα του τμήματος marketing. 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να έχει όρεξη και πάθος για να εξελιχθεί και να βελτιώσει 
τις γνώσεις του μέσα από ομαδική δουλειά και εσωτερικά trainings. 

Job Description 

• Εξοικείωση με τη διαμόρφωση και το reporting digital marketing ενεργειών 
• Προγραμματισμός, δημιουργία day-to-day περιεχομένου και διαφημίσεων για 

social media 
• Συμμετοχή στη στρατηγική καμπανιών email marketing και στη δημιουργία και 

σύνταξη newsletters 
• Ενεργή συμμετοχή σε ενέργειες και επικοινωνίες του τμήματος marketing 
• Συνεργασία και αλληλεπίδραση με όλα τα τμήματα της εταιρείας για ενημέρωση 

των εξελίξεων και νέων ενεργειών 

Προϋποθέσεις  

• Τουλάχιστον 1-2 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε δημιουργία περιεχομένου ή 
διαχειρίση ενεργειών σε social media 

• Εξοικείωση με Business Manager και Facebook Analytics 
• Προηγούμενη εμπειρία σε συγγραφή και αποστολή newsletters 
• Εμπειρία με Google Analytics για reporting ενεργειών 
• Κατανόηση βασικών γνώσεων SEO για τη σύνταξη κειμένων 
• Άριστη γνώση του γραπτού λόγου σε Ελληνικά & Αγγλικά 
• Ενθουσιασμός για εκμάθηση νέων τάσεων και βέλτιστων πρακτικών 
• Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
• Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις 
• Η βασική γνώση επεξεργασίας εικόνας (πχ Photoshop, Pixlr) θα θεωρηθεί έξτρα 

προσόν 
• Προηγούμενη ενασχόληση με περιεχόμενο υγείας θα θεωρηθεί έξτρα προσόν 

Η εταιρεία προσφέρει 

• Ικανοποιητικός μισθός 
• Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
• Συνεχή εκπαίδευση, σεμινάρια και on the job training 

https://www.doctoranytime.gr/


• Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και δωρεάν παροχές (personal training on 
Wednesday & lunch on Friday) 

Αν διαβάζοντας τα παραπάνω φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως μέλος της ομάδας 
μας, στείλε μας το βιογραφικό σου εδώ. 
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