
 
 

                                         Social Media Content Creator 
 

Η SABO S.A  στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων της, αναζητά 
να προσλάβει Social Media Content Creator για την στελέχωση του τμήματος Marketing. 

 
Η SABO S.A, είναι ελληνική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1984, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 
50 χώρες παγκοσμίως με μεγάλο ποσοστό εξαγωγών.  Η εταιρεία, είναι μέλος του Ομίλου SABO με έδρα 
το Βασιλικό της Εύβοιας στην Ελλάδα και με θυγατρικές στη Βραζιλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία. 
Η SABO είναι μια από τις ηγέτιδες επιχειρήσεις παγκοσμίως, με ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων 
λύσεων για την κεραμοποιία. Ξεχωρίζει επίσης και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, παρέχοντας συστήματα 
αυτοματοποίησης και ρομποτικές εφαρμογές για τη διακίνηση και τη συσκευασία προϊόντων, 
ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς, εξοπλισμό και υπηρεσίες για 
μονάδες βαριάς βιομηχανίας, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις σε εξοπλισμό και ολοκληρωμένες γραμμές 
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
 

Αρμοδιότητες: 

• Παραγωγή και δημοσίευση περιεχομένου με δημιουργικό τρόπο. Συγγραφή κειμένων copywriting 
(δελτία τύπου, κείμενα ιστοσελίδων, εταιρικά έντυπα). 

• Διαχείριση και επιμέλεια σελίδων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της εταιρείας (Linkedin, 
Facebook, YouTube, Instagram) με δημιουργία content, προγραμματισμό και ενημέρωση σελίδων 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (insights) από τα social media posts και τις 
διαφημιστικές καμπάνιες. 

• Δημιουργία αναφορών (reporting) και executive summaries, σχετικά με τις digital performance 
media καμπάνιες της εταιρείας, καθώς και τη σχετική έρευνα ανταγωνισμού.  

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση digital marketing campaigns (newsletters and social 
media campaigns) 

• Υποστήριξη των τμημάτων εμπορικής διεύθυνσης και πωλήσεων, με προετοιμασία και βελτίωση 
digital εντύπων και υλικού για εμπορικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων (με Social Media Management/ Digital Marketing). 
• Αποδεδειγμένες δεξιότητες στη δημιουργική γραφή (corywriting και editing). 
• Εξοικείωση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
• Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 
• Άριστη γνώση χειρισμού της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά).  
• Γνώση του Linkedin Campaign Manager, Business Manager Facebook & Instagram. 
• Εξοικείωση με πλατφόρμες για email marketing. 

 
Η εταιρεία προσφέρει: 

• Σταθερό πακέτο αμοιβών 
• Σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας. 
• Επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης. 
• Συνεχής Εκπαίδευση 

 
 

*Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια προς όλα τα βιογραφικά. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους που τα βιογραφικά 
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. 


