
CONTENT WRITER

XENOVO YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

Xenovo is an international company based in Kadıköy, Istanbul, that provides
accommodation services for business and tourism purposes, cares about customer
satisfaction and expands its service area day by day with a business approach that
establishes good business relations. You can be part of this company that establishes
reliable business relationships in many countries of the world.

-QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

QUALIFICATIONS

-To work full or part time in the office of our company, which has an international business
network in the tourism and accommodation sector in Istanbul Kadıköy.

-Bachelor's degree in communications, marketing or related field

-Very good Turkish in both writing and speaking, good knowledge of German. In addition,
a good knowledge of English will be considered an important plus for the candidate.

-At least one year of experience as a content writer or similar job description

-Experience in article and blog writing

-Ability to handle multiple projects concurrently

JOB DESCRIPTION

-Ability to prepare creative content for website, engaging blog content, articles, landing
page content, email copy to targeted audiences



-Creating creative, engaging titles and content that will grab the attention of the target
audience

-Conducting research on any given topic

-Managing and completing work on time for multiple content writing projects

-Collaborate with other members of our marketing team to ensure that all content is on
target and optimized for specific audiences

-Editing existing content and making it more engaging to increase readability

-Assisting the digital marketing team in developing content for advertising campaigns

What we offer you:

-You will be part of a motivated and ambitious team with which you will actively help

shape our success story

-You will be employed by us, receive fair remuneration and many benefits (food, coffee,

fruit, snacks, etc.)

-Flat hierarchies, a lot of personal creative freedom and an open feedback culture enable

you to develop optimally.

You can send your CVs to us at this e-mail address: office@xenovo.net
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İÇERİK EDİTÖRÜ

XENOVO YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.



Xenovo, İstanbul Kadıköy merkezli, iş ve turizm amaçlı konaklama hizmeti veren, müşteri
memnuniyetini önemseyen ve iyi iş ilişkileri sayesinde hizmet alanını her geçen gün
genişleten uluslararası bir şirkettir. Siz de dünyanın birçok ülkesinde güvenilir iş ilişkileri
kuran bu şirketin bir parçası olabilirsiniz.

-NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

NİTELİKLER

-Turizm ve konaklama sektöründe uluslararası iş ağına sahip olan şirketimizin İstanbul
Kadıköy'de bulunan ofisinde tam veya yarı zamanlı olarak bizimle çalışmak üzere yeni bir
ekip arkadaşı arıyoruz.

-İletişim, pazarlama veya ilgili alanda lisans mezunu.

-Yazılı ve sözlü olarak çok iyi Türkçe, iyi derecede Almanca bilgisi. Ayrıca iyi derecede
İngilizce bilgisi de aday için önemli bir artı olarak değerlendirilecektir.

-İçerik Editörü olarak en az bir yıl deneyim veya benzer iş tanımı

-Makale ve blog yazımı konusunda deneyim

-Aynı anda birden fazla projeyi yürütebilme becerisi

İŞ TANIMI

-Web sitesi, ilgi çekici blog içeriği, makaleler, açılış sayfası içeriği, hedeflenen kitlelere
e-posta kopyası için yaratıcı içerik hazırlama becerisi

-Hedef kitlenin dikkatini çekecek yaratıcı, ilgi çekici başlıklar ve içerikler oluşturmak

-Herhangi bir konu hakkında araştırma yapmak

-Birden fazla içerik yazma projesi için işi zamanında yönetme ve tamamlama

-Tüm içeriğin hedefe uygun ve belirli kitleler için optimize edilmiş olmasını sağlamak için
pazarlama ekibimizin diğer üyeleriyle işbirliği yapın



-Okunabilirliği artırmak için mevcut içeriği düzenlemek ve daha ilgi çekici hale getirmek

-Reklam kampanyaları için içerik geliştirmede dijital pazarlama ekibine yardımcı olmak

Size ne sunuyoruz?

- Başarı hikayemizi şekillendirmeye aktif olarak yardımcı olacağınız motive ve hırslı bir
ekibin parçası olacaksınız

- Bizim tarafımızdan istihdam edilecek, adil bir ücrete ve birçok avantaj (yemek, kahve,
meyve, atıştırmalıklar, vb.) sahip olacaksınız.

- Kişisel yaratıcı özgürlük ve açık bir geri bildirim kültürüyle işleyen eşsiz bir çalışma
ortamı.

Cv'lerinizi bize bu  mail adresinden ulaştırabilirsiniz: office@xenovo.net


