
HÄLSA PAZARLAMA SORUMLUSU 

Hälsa Art of Sweden 
  Türkiye’ye bir İsveç rüyası yaşatıyoruz! 
Sağlıklı ve doğal bir uyku için geleneksel İsveç yatak üretimini bir uyku 
sanatına dönüştüren Hälsa, ustaların el becerisiyle şekilleniyor ve sizi İsveç’in 
doğal güzellikleriyle çevrili bir uyku dünyasına davet ediyor. Hälsa'da uyku 
kalitenizi en üst düzeye taşımak için nadir bulunan doğal ve değerli 
malzemeler, son teknoloji ve ince el işçiliğinin bir araya geldiği yataklar 
sunuyor. 
Eğer siz de bu İsveç rüyasının bir parçası olmak istiyorsanız, bu hayali 
paylaşmak için kariyerinizi Hälsa’da yükseltmeye davet ediyoruz! 
  
Görev tanımı: 
*Marka kimliğini, görsel dilini ve marka anlayışını basılı malzemelere, satış 
noktalarına, teşhir alanlarına ve tüketiciye taşımak,  
*E-mailing, banner vb. dijital mecra tasarımlarını oluşturmak, 
*Google Analytics ve Google Trends' e göre web site analizlerini yapmak, 
*SEO çalışmalarını yürütmek, 
*Web sitesi yönetimi ve tasarımı konularında görev almak, 
*Web sitesi, blog, sosyal medya vb. alanlara yönelik içerik üretimi yapmak, 
*Görsel, basılı ve dijital tüm materyallerin (afiş, flyer, broşür, ilan, katalog, 
promosyon malzemesi, mailing, e-bülten v.s.) tasarım, revizyon, baskı 
hazırlığı ve baskı sürecini takip etmek, 
*Çeşitli mecralar için fotoğraf çekimleri yapmak ve editlemek, 
*İlgili süreçlerin kalite standartlarına göre yürütülmesini sağlamak, 
*Mağazaların görsel düzenleme ve styling çalışmalarını yürütmek, 
*Mağaza açılış süreçlerinde mimari çalışmaları tasarlamak ve takip etmek, 
*Tüm Pazarlama ve İletişim faaliyetlerini yönetmek, 
*Marka geliştirme faaliyetleri için ilgili gerekli aksiyonları almak, 
*Pazar ve rakip analizleri yaparak, elde edilen veriler doğrultusunda gerekli 
aksiyonların alınmasını sağlamak, 
*Marka verimliliğini artırıcı çalışmalar yürütmek, 
*Markanın büyümesi, daha karlı hale gelmesi için gerekli adımları atmak. 
*Haftalık ve aylık faaliyet raporlarını oluşturarak üst yönetime sunmak. 
  



Aranılan nitelikler: 
*Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, 
*İstanbul'da ikamet eden, 
*Alanında en az 2 yıllık iş tecrübesi bulunan, 
*MS Ofis programlarını çok iyi derecede kullanabilen, 
* Photoshop, Illustrator,  Indesign programlarına hakim,  
*Tasarım ve baskı teknikleri konusunda tecrübeli, 
*Yaratıcı fikirler geliştirme, görsel tasarım ve içerik geliştirme konusunda 
deneyimli, 
*Çok iyi derecede sözlü/yazılı iletişim ve sunum becerisine sahip, 
*Sosyal medya kanallarının işleyişine hakim, 
*Rakip analizlerini kolaylıkla yapabilen, 
*Tercihen İngilizce bilen, 
*İletişim becerileri güçlü, 
*Ekip çalışmasına yatkın, koordinasyon ve organizasyon becerisi bulunan, 
*Yoğun tempoda çalışabilecek, 
*Problemlere çözümsel yaklaşım sergileyebilen, 
*Erkek adaylar için askerliğini yapmış. 

Takım arkadaşı arıyoruz. Başvurularınızı CV’leriniz ile birlikte aşağıdaki mail 
adresine yapabilirsiniz. 

İletişim: 
ik@halsayatak.com 


