Dział Techniczny
Firma BlueSky System poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. pozycjonowania.
Jeżeli wiesz czego chcesz i potrafisz to wyrazić to poprzez swoją pracę zaoferujemy Ci:
- umowę zlecenie w okresie próbnym (3mc);
- po okresie próbnym możliwość przejścia na umowę o pracę;
- stałą pensję;
- czytelną ścieżkę rozwoju kariery zawodowej;
- pracę w przyjaznym, dynamicznym i młodym zespole;
- praca w pełnym wymiarze godzin, od poniedziałku do piątku (8:00 – 16:00);
- profesjonalne szkolenia.
Będziesz odpowiedzialny za:
- pozycjonowanie stron internetowych klientów,
- obsługę i kontakt od strony technicznej z klientem,
- dokumentowanie i raportowanie postępów pracy.
Czego wymagamy – oczekiwania:
- znajomość języka HTML, XHTML i CSS,
- umiejętność korzystania z systemów CMS
- dobrej organizacji pracy i samodzielności,
- zapału do pracy,
- komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole,
- umiejętności szybkiego uczenia się.
- energii i pozytywnego nastawienia,
- samodzielnego, kreatywnego myślenia,
- innowacyjności,
- dużego zaangażowania w powierzone zadania.
Mile widziane:
- znajomość języka PHP oraz JavaScript,
- znajomość specyfiki prowadzenia kampanii Google Adwords
- doświadczenie w optymalizacji i pozycjonowaniu stron internetowych
- znajomość systemu Wordpress, Joomla!, Drupal
- znajomość systemów bazodanowych MySQL,
- znajomość języka angielskiego umożliwiającą korzystanie z anglojęzycznej dokumentacji.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie
danych osobowych).
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