
                           

Про компанію 

Ми міжнародна компанія ProSteer Group і ми є експертами в бізнесі e-commerce. Наша експертиза 

охоплює онлайн продажі, цифровий маркетинг, торгівлю спеціалізованим інженерним обладнанням,  

IT-проекти, веб-дизайн, розробку пристроїв та ПЗ.  

Ми розробили власні ефективні рішення у сфері e-commerce, які допомагають розвиватися нам та 

бізнесу наших клієнтів. 

Вакансія 

Зараз ми шукаємо харизматичну людину, яка стане обличчям нашого youtube каналу для бізнесу 

Інструмент/Обладнання - https://www.youtube.com/channel/UCasgNPkJfsH_nbVtuBaKmQg 

Було б класно, щоб ти міг/могла працювати 20 годин на тиждень з нашого офісу. До речі, офіс у нас 

світлий, просторий, з власним майданчиком, де можна пограти у волейбол, відпочити в альтанці, 

перекусити щойно зірваними з дерев фруктами. 

Ти нам підійдеш, якщо перелічені ознаки характеризують тебе: 

- Харизматичний та презентаційний вигляд 

- Високий рівень ораторських здібностей для відтворення на камеру текстів, які ти сам/сама і 

напишеш для наших відео 

- Креативний підхід до роботи 

- Бути справжнім технарем та цікавитись новинками індустрії 

- Почуття гумору 

-  Любити і цікавитись відео-контентом та сучасними трендами його створення 

Класно! А що саме потрібно робити? 

- Вникнути в особливості асортименту нашої товарної групи 

- Писати цікаві тексти для відео на нашому каналі 

- Створювати сюжети і сценарії наших відео 

- Самому/самій бути дійовою особою у відео 

- Багато спілкуватись з колегами, аби здобувати технічні знання про наші товари 

- Активно ділитись з колегами з інших відділів своїми напрацюваннями та здобутками 

https://www.youtube.com/channel/UCasgNPkJfsH_nbVtuBaKmQg


Як мені податись на цю неймовірну вакансію? 

- Підготуй своє резюме і коротко опиши в ньому свої навички та досвід роботи, якщо він є 

- Запиши коротке відео (до 30 секунд) в якому розкажеш про те, чому ти найкращий кандидат 

на нашу вакансію. Збережи файл в зручному хмарному сервісі так, щоб ми могли його легко 

подивитись та зберегти. Придумай сам/сама який сервіс використати. 

- Надішли резюме і посилання на відео листом на скриньку hr@prosteergroup.com 

- Лист назви у форматі: «smartvideo_твоє прізвище» 

- Очікуй на зворотній зв’язок протягом 2-х тижнів. 

Здається, ми описали усе, що хотіли. Тепер справа за тобою! 

mailto:hr@prosteergroup.com

