
Stimate Domnule/ Stimată Doamnă,

Mă numesc Vlad Arhire, am 25 de ani și în prezent locuiesc în Timișoara. Sunt proaspăt

absolvent al unui program de masterat în Marketing la Universitatea de Vest din

Timișoara, iar acum mă aflu în căutarea unui loc de muncă în digital marketing. Urmăresc

activitatea companiei de peste 3 ani, îmi place foarte mult modul în care comunicați cu

publicul, dar mai ales modul în care vă poziționați pe o piață atât de competitivă.

Până în prezent, am avut un job de merketer la o companie mică de consultanță, unde

am contribuit la dezvoltarea companiilor din mediul digital: am dezvoltat strategia online

a companiei  – am optimizat website-ul companiei din punct de vedere SEO și design, am

creat materiale pentru promovare (bannere, reclame), am scris mult conținut pentru blog

și am exersat foarte puțin zona de copywriting.

Consider că sunt un bun strateg, iar gândirea mea analitică m-a ajutat întotdeauna să

dezvolt orice strategie sau campanie pe baza datelor colectate. Totodată, simt că am o

doză de creativitate care m-a ajutat mereu să comunic cu publicul din online, să vorbesc

pe nivelul de înțelegere al lor, să educ oamenii care au interacționat cu compania cu

privire la serviciile pe care le ofeream.

Postul de Specialist Marketing disponibil în compania dvs. mă atrage foarte tare și

consider că pentru mine ar fi un punct de evoluție. Rezonez cu valorile companiei și mi-ar

face plăcere să am ocazia să învăț cum se fac lucrurile mărețe în marketing, să am ocazia

să aduc valoare și vizibilitate companiilor mari cu care lucrați.

Pentru mine, oportunitatea de a lucra într-o companie de dimensiuni atât de mari,

precum și oportunitatea de a lucra în proiecte diverse, cu oameni diverși și cu

departamente diferite m-ar satisface foarte tare.

Vă mulțumesc și totodată, vă rog să luați în considerare intenția mea de a lucra în cadrul

companiei!



Numai bine,

Vlad Arhire


