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Pracodawca
Nazwa firmy

Seology Sp. z o.o.

Adres

ul. Wincentego Pola 27, 44-100 Gliwice

E-mail

rekrutacja@seology.pl

Telefon

517 025 097

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Specjalista ds. SEO
Czym będziesz się zajmować?

Zakres obowiązków

-Realizacją kampanii SEO dla naszych klientów – działaniami content marketingowymi,
pozyskiwaniem linków, optymalizacją treści i witryn,
-Przeprowadzaniem audytów SEO,
-Poszukiwaniem nowych rozwiązań w obszarze SEO.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Wyższe

Status kandydata

Absolwent

Obsługa komputera
Języki obce
Czego oczekujemy?
-Chcemy, żebyś posiadał doświadczenie na podobnym stanowisku,
-Zależy nam, żebyś wykazywał się bardzo dobrą znajomością bieżących zasad
optymalizacji SEO,
Umiejętności, predyspozycje

-Spodziewamy się, że będziesz znał zasady pozycjonowania oraz narzędzia do tego
przeznaczone,
-Oczekujemy, że będziesz wykazywał się pomysłowością i kreatywnością w
wykonywaniu powierzonych zadań,
-Chcielibyśmy, abyś był nastawiony na wyniki i efekty prowadzonych działań,
-Mile widziana będzie podstawowa znajomość języków HTML/CSS (na poziomie
umożliwiającym dokonywania drobnych zmian w kodzie strony),
-Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu działań SEO dla e-commerce.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

Umowa o pracę

Czas zatrudnienia

Na czas określony

Godzinowy wymiar pracy

8-16

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Co dla Ciebie przygotowaliśmy :)?
-Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia i umiejętności,
-Pracę w nowoczesnym kompleksie biurowym w ścisłym centrum Gliwic,
-Wyzwania w pracy nad interesującymi projektami dla największych brandów branży
e-commerce,

Inne świadczenia

-Wspólnie wypracowaną ścieżkę kariery i rozwoju zawodowego, dzięki której
podniesiesz swoje kwalifikacje,
-System szkoleń wewnętrznych,
-Wspólne wyjazdy na konferencje i inne wydarzenia branżowe,
-Dofinansowaną przez firmę kartę Multisport,
-Regularnie organizowane firmowe imprezy integracyjne,
-Pracę w miłej i sprzyjającej kreatywności atmosferze,
-Pyszną kawę w nielimitowanej ilości. :)

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 25-06-2017

Sposób kontaktowania się
z firmą

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@seology.pl

Dodatkowe informacje

2/2

