
 

 

 

 

Join Coffee Island team as: 

Brand Executive 

Nicosia, Cyprus 

Ο ΡΟΛΟΣ ΣΟΥ: Ως Brand Executive θα αναλάβεις μια σημαντική θέση στο Marketing 
Dpt., συμβάλλοντας στο όραμα και στόχους του οργανισμού μας. Ως μέλος της 
ομάδας μας, θα μας βοηθήσεις να υλοποιήσουμε τις ενέργειες επικοινωνίας και 
προώθησης, ενισχύοντας τη δυναμική του Brand μας σε όλους τους τομείς που μας 
κάνουν μοναδικούς! 
 
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΟΥ: 
 

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνου ενεργειών (ATL, BTL, 

Digital Campaigns, Events) με βάση τις στρατηγικές προτεραιότητες της 

εταιρίας 

 Διαχείριση, αξιολόγηση και ανάπτυξη προϊοντικής γκάμας σε συνεργασία με 

εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες  

 Ανάπτυξη επικοινωνίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και 

παρακολούθηση/συμμετοχή σε ότι αφορά την ηλεκτρονική διάθεση των 

προϊόντων   

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των παραπάνω ενεργειών 

 Γνώση ανταγωνιστικού περιβάλλοντος  

 Συμμετοχή στον σχεδιασμό και δημιουργία υλικών Marketing (ενημερωτικά 
έντυπα, βασικό υλικό προώθησης, τιμοκατάλογοι κλπ.) 

 Συμμετοχή στην δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων (ραδιοφωνικά 
σποτάκια, videos, social media posts κτλ.) 

 Δημιουργία και διαχείριση επικοινωνίας για ενημέρωση δικτύου 
συνεργατών και εσωτερικών τμημάτων (παρουσιάσεις, newsletters, sms) 

 Συμμετοχή στη ροή γραπτών αναφορών του τμήματος (reporting) 

 Αξιολόγηση και διαχείριση εισερχόμενων αιτημάτων από συνεργάτες 

 Επικοινωνία και συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα και εξωτερικούς 
συνεργάτες της εταιρείας 

 Διασφάλιση ομαλής ροής εσωτερικών διαδικασιών (π.χ. καταχώρηση 

τιμολογίων, προετοιμασία και συμμετοχή σε διατμηματικές συναντήσεις, 

πρόβλεψη παραγγελιών κ.α.) 

 

ΕΙΣΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝ ΕΧΕΙΣ: 
 

 Πτυχίο με κατεύθυνση Marketing ή Digital Marketing ή Διοίκηση 
επιχειρήσεων 

 Πολύ καλή γνώση Ms Office (κυρίως excel, Power point)  



 

 

 

 
 
 

 Καλή γνώση όλων των διαδικτυακών καναλιών επικοινωνίας και εργαλείων/ 
προγραμμάτων (tools) 

 Γνώση και εξοικείωση σε ότι αφορά SEO/SEM, Google Analytics & CRM 
Software 

 Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτό, προφορικό λόγο) 

 Διετής προϋπηρεσία σε θέση Consumer Marketing FMCG ή/και Digital 
Marketing 

 Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  

 Εχεμύθεια, συνέπεια και επαγγελματική συμπεριφορά 

 Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
 
ΤΙ ΣΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ: 

 Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης. 

 Ολοκληρωμένο πλάνο προγράμματος εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

 Φιλικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον εργασίας 
 
 

Είμαστε πρωτοπόροι στο χώρο του καφέ και δραστηριοποιούμαστε με 
επιτυχία σε 5 χώρες με περισσότερα από 483 καταστήματα.  

Αν  έχεις δημιουργικές, φρέσκιες ιδέες και αναζητάς ένα δυναμικό και 
καινοτόμο επαγγελματικό περιβάλλον, θέλουμε να σε γνωρίσουμε! 

Προώθησε το βιογραφικό σου σημείωμα στο cv@coffeeisland.com.cy 

#coffeeisland #proudteam #uniquepeople 
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