
 

Ametinimetus: sotsiaalmeedia spetsialist või digiturundaja 
Töö tüüp: täistööaeg 
Töötasu: 1300€/neto 
 
Otsime inimest, kes on kohanemisvõimeline, uuendusmeelne ning hoiab end pidevalt kursis  
sisuturunduse ja sotsiaalmeedia algoritmide muutuva maailmaga. Sotsiaalmeedia spetsialist 
haldab BRANDFLIXi klientide sotsiaalmeedia lehekülgi (maksimaalselt kaheksat) ning teeb koostööd 
teiste BRANDFLIX’i loovtiimi liikmetega, et teha meie kliendid võimalikult nähtavaks.  
Hallatavate platvormide hulka kuuluvad Facebook, Instagram, Youtube ja LinkedIn. 
 
Sotsiaalmeedia spetsialist peab olema kursis sisuturunduse trendidega. Meie eesmärk on viia oma 
kliendid igapäevaselt erinevatel sotsiaalmeediaplatvormidel nende sihtgrupi ette, panna nende jälgijad 
avaldatud sisule kaasa elama, kasvatada ettevõtte usaldust, autoriteeti ning bränditeadlikkust. 
 
Kohustused: 
● Toetab turundusjuhti igapäevastes toimingutes ja teostab kõikide kliendi platvormide haldamist. 
● Töötab välja ja viib ellu sotsiaalmeedia turundusplaani, edendades brändi identiteeti 
ning loob klientide jaoks fantaasiarikkaid lahendusi. 
● Toetab kõiki digiturunduse aspekte, tagades edu peamistes tulemusnäitajates - igapäevane postituste 
näitamise arv, kaasatus ja jälgijte kasv.   
● Teeb pidevat koostööd loovmeeskonnaga, et meie klientide sotsiaalmeedia oleks võimalikult nähtav. 
● Abistab turundusjuhti iga-aastaste turundusplaanide koostamisel ja elluviimisel. 
● Aitab luua tõhusaid digireklaamide kampaaniaid, mis sisaldavad väärtuspakkumisega sõnumit kõikjal 
otsingumootorites ja sotsmeedias. 
● Peab sammu digitaal- ja sotsiaalmeedia kiirete tehnoloogia arengutega.    
● Vajadusel aitab teha muudatusi ja ettepanekuid, tuginedes analüütikale ja igapäevasele tulemuste 
jälgimisele.  
 
Aruandlus ja analüüs: 
● Mõõdab ja jälgib meie klientide sotsiaalmeedias toimuvat. 
● Loob klientidele igakuised aruanded, mis on pandud tavainimese jaoks arusaadavasse keelde.   
 
Nõutavad oskused ja teadmised: 
Haridus / Koolitus / Kogemus: 
Nõutud: 
 
● Vähemalt 2-aastane hiljutine kogemus digitaalse turunduse alal 
● Oskuslik eneseväljendus nii kõnes kui kirjas 
● Arusaamine toimivast sisuturundusest 
● Väga organiseeritud 
● Projektijuhtimise kogemus ning võime juhtida mitut projekti korraga 
● Sotsiaalmeedia platvormide haldamise kogemus vähemalt 2 aastat 



 

● Selged teadmised Google Analytics ja Facebook Business Manageri toimimise kohta  
● Soov areneda dünaamilises ja kiiresti muutuvas organisatsioonis 
● Detailidele orienteeritud; kliendile orienteeritud 
● Võime töötada kiires tempos ning tähtaegadest lähtuvalt 
 
 
 
BRANDFLIX ei ole lihtsalt produktsiooni ettevõte, vaid storytellingul põhinev organisatsioon, mis aitab 
ettevõtjatel oma unikaalseid lugusid jutustada ja levitada. Eelkõige vajame inimest, kes on pühendunud 
ning kellel on nägemus, kuidas ettevõtete käekäiku turunduslikult parendada.   
 
 


