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Pracodawca
Nazwa firmy

INIS Sp. z o.o.

Adres

ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik

E-mail

praca@inis.pl

Telefon

507 719 528

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Junior Traffic Manager
Czym będziesz się zajmował?
- Tworzył kreacje mailingowe zgodnie ze specyfikacją (w tym mailingi responsywne oraz
videomailingi),
- Przygotowywał strony internetowe typu "landing page" na podstawie dostarczonych
materiałów,
- Sprawdzał poprawność działania i wprowadzał niezbędne modyfikacje do kreacji

Zakres obowiązków

mailingowych,
- Analizował i przygotowywał bazy adresowe do importu do systemu,
- Zarządzał bazami adresowymi w oparciu o narzędzia stworzone na potrzeby systemu,
- Tworzył nowe programy reklamowe i zarządzał już istniejącymi,
- Przygotowywał banery statyczne i dynamiczne (oparte na technologii HTML5),
- Sprawdzał poprawność działania systemu w zakresie materiałów reklamowych,
- Obsługiwał wysyłkę newsletterów,
- Wspierał prace Działu Client Service w bieżącej realizacji zleceń Klientów,
- Obsługiwał system CRM.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Średnie

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Czego od Ciebie oczekujemy?
- Wykształcenia średniego technicznego/wyższego technicznego (preferowany kierunek
informatyczny),
Umiejętności, predyspozycje

- Umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,
- Podstawowej znajomości technologii HTML, JavaScript oraz programów graficznych,
- Dodatkowym atutem będzie praktyczna wiedza związana z zarządzaniem ruchem w serwisach
e-commerce.
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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
W zamian oferujemy Ci:
- Atrakcyjne wynagrodzenie – zależne od Twojego doświadczenia i wiedzy,
- Stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
- 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,

Inne świadczenia

- Start’upową atmosferę – płaska struktura organizacji, praca w młodym i
niekorporacyjnym środowisku,
- Świetne warunki pracy – nowoczesne biuro w centrum Rybnika (nasz ekspres serwuje
pyszną poranną kawę, a w przerwie od pracy czas na bilard, partyjkę w tenisa
stołowego lub rzutki),
- Duże możliwości rozwoju – okazja do realizacji ciekawych i wymagających zadań pod
okiem profesjonalistów z branży marketingu, dostęp do najnowocześniejszych narzędzi
e-marketingowych, możliwość uczestniczenia w szkoleniach zewnętrznych i podnoszenia
swoich kwalifikacji.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą
Dodatkowe informacje
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31-10-2016
E-mail

