
Social Media Editor

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

-We are looking for a new teammate to work together full or part-time in the office of our
company, which has an international business network in the tourism and hospitality
sector, located in Kadıköy, Istanbul.

-Very good command of Turkish, especially grammar rules and creative writing. Good
knowledge of German. A good command of English will also be considered a plus for the
candidate.

-The ability to keep up with industry trends and new social networks.

-Bachelor's degree in advertising, marketing, or communications preferred.

-At least one year of experience as a social media editor or similar.

-Familiarity with all major social media platforms including Facebook, Instagram, Twitter
and YouTube.

-Strong design knowledge and proficiency in design tools such as Photoshop is
advantageous.



JOB DESCRIPTION

-Meeting with the marketing team to brainstorm and define the advertising strategy and
requirements.

-Developing and maintaining a consistent brand tone, image, and style online.

-Designing social media marketing strategies and campaigns.

-Working with graphic designers, copywriters and content writers to create engaging
social content.

-Reviewing and interpreting social analytics to measure and guide the effectiveness of
marketing strategies.

-Generating analytic reports and social media feedback for presentation and review.

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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Sosyal Medya Editörü

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

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

-Özellikle dil bilgisi kurallarını ve yaratıcı yazıyı kapsayan, çok iyi derecede Türkçe becerisi.
İyi derecede Almanca bilgisi. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilgisi de aday için önemli bir artı
olarak değerlendirilecektir.

-Sektör trendlerini ve yeni sosyal ağları takip edebilme becerisi.

-Tercihen reklamcılık, pazarlama veya iletişim alanında lisans derecesi.

-Sosyal medya editörü veya benzeri olarak en az bir yıllık deneyim.

-Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere tüm büyük sosyal medya
platformlarına aşinalık.

-Tercihen Photoshop gibi tasarım araçlarında güçlü tasarım bilgisi ve yeterliliği.

İŞ TANIMI

-Reklam stratejisi ve gereksinimlerini tanımlamak ve beyin fırtınası yapmak için pazarlama
ekibiyle toplantı yapmak.



-Çevrimiçi ortamda tutarlı bir marka tonu, imajı ve tarzı geliştirmek ve sürdürmek.

-Sosyal medya pazarlama stratejileri ve kampanyaları tasarlamak.

-İlgi çekici sosyal içerikler oluşturmak için grafik tasarımcılar, metin yazarları ve içerik
yazarlarıyla birlikte çalışmak.

-Pazarlama stratejilerinin etkinliğini ölçmek ve yönlendirmek için sosyal analitikleri
incelemek ve yorumlamak.

-Sunum ve inceleme için analitik raporlar ve sosyal medya geri bildirimleri oluşturmak.

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


