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Data dodania:
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Pracodawca
Nazwa firmy

SARE S.A.

Adres

ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik

E-mail

praca@sare.pl

Telefon

507 719 528

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Data Scientist
Będziesz odpowiedzialny za:
- Analizowanie profili behawioralnych,

Zakres obowiązków

- Proponowanie i inicjonowanie zmian podnoszących skuteczność akcji mailingowych,
- Analizowanie wyników testów A/B wprowadzonych zmian,
- Wykorzystanie danych o zachowaniu użytkowników do optymalizacji procesów biznesowych,
- Scoring rekordów w bazach,
- Przygotowywanie własnych usprawnień i nowych funkcjonalności aplikacji biznesowych,
- Przygotowywanie raportów zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Średnie

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Zaaplikuj jeśli:
- Jesteś absolwentem studiów technicznych/nauk ścisłych,
- Posiadasz bardzo dobrą znajomość algorytmów behawioralnych,
Umiejętności, predyspozycje

- Masz doświadczenie w pracy z big data,
- Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
- Interesujesz się sieciami neuronowymi – w SARE będziesz mógł rozwijać swoje
zainteresowania!
- Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w automatyzacji marketingu.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

Umowa o pracę

Czas zatrudnienia

Czas nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

Pełen etat

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Możemy Ci zaoferować:
- Stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- Duże możliwości rozwoju – pracę w gronie profesjonalistów z dziedziny marketingu
online, możliwość awansu pionowego lub poziomego, możliwość udziału w szkoleniach
wewnętrznych i zewnętrznych,

Inne świadczenia

- Benefity – dofinansowanie do karty sportowej MultiSport, lekcje języka angielskiego i
języka niemieckiego z native speakerami na różnych poziomach zaawansowania,
możliwość objęcia grupowym ubezpieczeniem na życie,
- Start-upową atmosferę – płaską strukturę organizacji, pracę w młodym i
niekorporacyjnym środowisku,
- Świetne warunki pracy – nowoczesne biuro w sercu Rybnika, dofinansowanie do parkingu
w centrum miasta i ekspres, który serwuje pyszną, poranną kawę.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

31-10-2016

Sposób kontaktowania się
z firmą

E-mail

Dodatkowe informacje
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