
 

Сигма СБ има потреба од Специјалист по Дигитален Маркетинг 
 

За забрзување на маркетинг активностите и придобивка на нови клиенти, Сигма СБ 
има потреба од специјалист во областа на Дигиталниот Маркетинг, кој ќе биде 
посветен на спроведување и мониторниг на целосната маркетинг стратегија и 
промоција на сервисите на Сигма. 
  
Бараме луѓе кои имаат аналитички пристап кон маркетингот, кои се подготвени да ги 
тестираат и подобруваат стратегиите, но исто така ќе можат да дадат и соодветни 
кретивни решенија, а притоа да го задржат деловниот индентитет.  

Задолженија 

• Имплементација на целосната дигитална маркетинг стратегија 

• Анализа и подготовка на кампањи и оптимизација според резултатите базирана на 

real-time податоци 

• Планирање, спроведување и менаџирање на Retargeting и Social Campaigns базирани 

на аналитика и податоци од корисниците 

• Истражување на присуството на социјалните медиуми на конкурентите, анализа и 

подготовка на стратегија за проширување на присуството на социјални медиуми на 

Сигма. 

• Lead Generation и Client Nurturing кампањи 

• Подготовка и изработка на содржини (текстови и слики) според SEO 

• Комуникација и презентација на сервисите на потенцијални клиенти 

• Имплементирање на методи за следење, вадење извештаи, анализа и подобрување на 

SEO и резултатите на Google. 

Потребни квалификации 

• 1+ година претходно работно искуство во дигитален маркетинг за B2B 
• Добро разбирање на SEO и social media маркетинг за софтверски решенија 
• Подготвеност за самостојно учење и надоградување во областа на дигиталниот 

маркетинг 
• Познавање од Lead Generation и email marketing  
• Способност да изработува, обработува, и пренесува извештаи и стратегии 
• Подготова за пишување на содржини и текстови 
• Флексибилен пристап кон презентирање пред нови клиенти 
• Одлична усмена и писмена комуникација на македонски и англиски 

 

Предност-квалификации 

• Искуство во работење со алатки за аналитика (Google Search Console, Google Analytics, 
MOZ, Ahrefs или слични SEO алатки, итн.) 

• Искуство во работење со CRM 
• Искуство во работење со email marketing software (MailChimp или сл.)  
• Искуство во работење со CMS' (WordPress) 



 
 
 

Sigma SB is looking for a Growth Marketing Specialist 
 

For acceleration of our marketing activities and new customer acquisition, we are searching 
for a dedicated Growth Marketing Specialist, that will execute the marketing strategy for 
promotion of the Sigma SB services.   
We're looking for people who have analytical approach towards marketing, can test and 
improve strategies, but can also implement creative ideas while maintaining the brand 
identity.  

Responsibilities 

• Plan a comprehensive digital marketing strategy 

• Analyse and prepare campaigns and optimize the campaign performance with a focus on 

real-time data 

• Plan, execute and manage Retargeting and Social Campaigns based on analysis and user data 

• Research social media presence on the market, compare competitors and prepare a strategy 

for social media expansion 

• Lead Generation and Client Nurturing campaigns 

• Manage content production by planning content calendars and producing SEO content 

• Communicate and present services to potential clients 

• Devise and execute methods to track, report, analyse and improve SEO performance 

Requirements 

• Preferably 1+ years of prior experience working in digital marketing for B2B  
• Good understanding of SEO and social media marketing for Software solutions 
• Passion for digital marketing and learning 
• Knowledge of Lead Generation and email marketing  
• Ability to create, justify, communicate and implement strategies 
• Content writing abilities 
• A flexible and open approach to new and potential clients 
• Excellent written and verbal communication in Macedonian and English 

 

Nice-to-haves 

• Experience working with Analytics tools (e.g. Google Search Console, Google Analytics, MOZ, 
Ahrefs or similar keyword ranking tool, etc.) 

• Experience in working with CRM 
• Experience in working with email marketing software (MailChimp or similar)  
• Experience working with CMS' (WordPress) 

 


