
PPC Specialist 
Dacă eşti în căutarea unu rol dinamic, într-o companie aflată în plină expansiune atunci departamentul 

de marketing Clever Taxi este locul ideal pentru tine! Ne dorim să avem alături o persoană pasionată de 

digital, ce este un social media savvy şi care este capabil să genereze acţiuni de optimizare a campaniilor 

de marketing fără precedent. Acesta este un rol esenţial pentru atingerea obiectivelor de creştere ale 

aplicaţiei la nivel naţional şi presupune gestionarea unor bugete mari pentru campanii online.  

Cine suntem?  

Clever Taxi este prima aplicaţie de e-hailing din România, care revoluţionează constant piaţă taximetriei 

încă din 2010 şi care, începând cu anul acesta, s-a alăturat celei mai mari platforme de transport din 

Europa - mytaxi. Iubim tehnologia şi ne dorim să oferim utilizatorilor aplicaţiilor noastre o experienţă ce 

duce comandarea unui taxi la nivelul următor.  

Ce vei face?  

Vei crea şi planifica o varietate de campanii PPC pe o gama largă de canale digitale.  

Vei supraveghea campaniile existente şi face recomandări cu privire la modul de optimizare a acestora.  

Vei analiza tendinţele şi vei lua decizii de tip data driven.  

Vei planifica, implementa, monitoriza şi optimiza campaniile de PPC pentru creşterea aplicaţiei la nivel 

naţional.  

Vei realiza raporte de performanţă cu privire la campaniile desfăşurate.  

Vei propune planuri şi strategii de optimizare a campaniilor exsitente.  

Vei administra bugetele alocate pentru acțiunile de PPC. 

Vei face A/B testing și vei puteam încerca canalel noi de reclame. 

Vei ajuta la creşterea mobilităţii urbane şi vei avea impact direct în vieţile oamenilor.  

Vei lucra în strânsă legătură cu ceilalţi membrii ai echipei de marketing pentru a atinge obiectivele 

setate.  

 

Ce ne dorim?  

Cunoştinţe solide în Digital şi experinţă de lucru în programe precum Adwords şi Facebook Ads (1-3 ani).  

Certificare Adwords Fundamentals, Search și Display – mandatory. 

Certificare Facebook Blueprint – mandatory. 



Certificare Mobile Advertising - nice to have 

Coordonare de bugete de mai mult de 50k/lunar.  

 

Te-ai potrivi de minune dacă: 

Eşti pasionat de online și tot ce înseamnă tehnologie digitală.  

Ai o capacitatea remarcabilă de a gândi creativ, de a identifica şi de a rezolva probleme. 

Ai atenţie la detalii şi capacitatea de a lucra în mod eficient cu deadline-uri strânse. 

Ai abilitatea de a înţelege industrii noi şi ești pasionat de noile schimbări din online. 

Vrei să crești și să testezi canale noi. 

Ai excelente abilităţi analitice şi organizaţionale. 

 

Ce vei găsi la noi?  

Companie în plină expansiune la nivel European. 

Program flexibil. 

Salariu atractiv. 

Mediu plăcut şi echipa tânăra, profesionistă şi talentată. 

Locaţie centrala. 


