
Digitális marketing gyakornok/pályakezdő 

 

Szeretnél olyan szakmát, amiben folyamatosan fejlődhetsz és egyre csak keresettebb lesz 

az elkövetkező években? Érdekel a marketing világa, és szeretsz adatokkal dolgozni? 

Fontos számodra, hogy szuper csapatban dolgozz? Gyere hozzánk PPC-snek, és ismerd 

meg a Google és Facebook hirdetések minden csínját-bínját! 

 

Nem várjuk, hogy mindent tudj, sőt! Elég, hogy érdeklődő légy és motivált. Másfél hónapos, 

gyakorlatorientált képzést kínálunk, ahol rákerülsz a PPC-s gyorsítósávra! Ha lelkes vagy, 

és jól teljesítesz a képzésen, állást ajánlunk neked a GroupM piacvezető ügynökségi 

csoport valamely ügynökségénél. 

 

Hogy mit jelent ez? 

• Kilenc modul keretében adjuk át mindazt, ami szerintünk felvértez a kellő tudással 

ahhoz, hogy el tudj indulni velünk a PPC és a digitális analitika világában, 

• Olyanok fognak tanítani és mentorálni, akiknek már számtalan kampány ment át a 

kezük alatt, és a jövőben is sok izgalmas feladat vár rád a csapataikban, 

• A képzések olyan időpontokban vannak, ami mellett – ha egyetemista vagy még – 

nyugodtan le tudod zárni a vizsgaidőszakot, mielőtt ráfordulsz a Nagy Betűs 

Munkára, de akkor is be tudsz kapcsolódni, ha már dolgozol, de karriert váltanál. 

• Kézzelfogható tudást kapsz, és olyan feladatokon dolgozhatsz, amelyek már 

felkészítenek az éles bevetésre, 

• Ha jól sikerülnek a feladatok, és a hozzáállásod is rendben van, munkát ajánlunk! 

 

Téged keresünk, ha: 

• Pontos és precíz vagy, 

• Kitartóan figyelsz a rád bízott feladatra, 

• Rendszerezetten gondolkodsz, 

• Vállalod a felelősséget a munkádért, 

• Rugalmas vagy és jó a problémamegoldóképességed, 

• Legalább középfokon beszélsz és írsz angolul. 

 

A képzéshez akkor tudsz hatékonyan csatlakozni, ha van saját laptopod és megfelelő 

internetelérésed. 

 

Előny: 

● ha korábban már találkoztál a Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads 

rendszerek valamelyikével, esetleg használtad is őket 

● gyakornokként már dolgoztál e rendszerekben ügynökségnél vagy máshol, 

● közgazdasági, gazdálkodási és menedzsment, informatikai vagy mérnök szakirányon 

tanulsz, vagy ilyen végzettséget szereztél 

 

A képzés, majd a munkavégzés helye: Budapest, XII. kerület (MOM Park) + online. 

 

Várjuk önéletrajzod és egy maximum 1500 karakteres szöveget arról, hogy miért 

jelentkezel, és miért lennél éppen Te az, akit a képzésre, majd a munkatársaink közé is 

fel kellene vennünk! Jelentkezésed ide küldd: diana.torok@groupm.com 



 

A jelentkezés határideje: 2023. április 15. 

 


