
 

 
Ако търсите професионално предизвикателство... 
Ако за Вас няма по-привлекателна и интересна сфера от тази на консултативните 

продажби… 
Ако имате желание да покажете на какво сте способни... 
Ако искате да усъвършенствате професионалните си уменията и да изградите кариера в 

международна компания, която цени човешкия капитал и иновации… 
 

…тогава ние имаме предложение за Вас! 
 

bTV Media Group търси динамичен и отговорен професионалист за позицията: 
 

Специалист продажби “Алтернативни проекти” 
 

Вие сте правилният човек за тази позиция, ако с лекота ще можете да: 
 

 Откривате атрактивни и ефективни алтернативни решения за продажби, които подпомагат 
изпълнението на комуникационните цели на рекламодателите; 

 Изготвяте предложения за алтернативни форми и продуктово позициониране в 
продукциите, излъчвани по каналите на bTV Media Group и следите реализирането им; 

 Привличате спонсори, които подпомагат осъществяването на продукциите, излъчвани по 
каналите на bTV Media Group; 

 Поддържате активна връзка с различни отдели на bTV Media Group, както и с външни 
продуценти с цел, коректното изпълнение на сделките за алтернативни форми и 
продуктово позициониране, сключени с рекламодателите; 

 Заедно с Юридически отдел на медията следите за спазването на законодателството в ЕС и 
в България, касаещо алтернативните начини на реклама; 

 Изготвяте отчети за приходите, привлечени от алтернативни форми на реклама и 
продуктово позициониране. 
 

Трябва да притежавате: 
 

 Висше образование в областта на Право, Бизнес Администрация или друга подходяща 
професионална квалификация; 

 Инициативност, креативно мислене и работа в екип; 

 Способност за водене на преговори и убеждаване;  

 Отлични комуникативни и презентационни умения; 

 Познания на българското и европейското законодателство в частта му за продуктово 
позициониране - предимство; 

 Много добър писмен и говорим английски език; 

 Отлично владеене на MS Office (MS Word, MS Еxcel, MS Power Point, MS Outlook). 
 

Ние Ви предлагаме възможност да докажете Вашия професионален подход, знания и желание 
за работа. Гарантираме приятелска, неформална и динамична атмосфера, изградена от млади и 
амбициозни служители, които са сред най-добрите професионалисти в този бизнес. 
 

Всички, които проявяват интерес към позицията могат да кандидатстват до 10.01.2017г., като 

изпратят автобиография на careers@btv.bg 
 

Моля отбележете позицията, за която кандидатствате! 
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 


