
 

+48 509 113 878 | www.mta.digital | info@mta.digital                                       

Zaproszenie na praktyki 
 

Zespół MTA Digital (Google Premier Partner) poszukuje osób chętnych do 
odbycia jednomiesięcznych praktyk z możliwością nawiązania dalszej, 

długoterminowej współpracy. 

 

Wspieramy firmy z Polski i świata. W 2017 roku urośliśmy ponad 70% i jesteśmy 
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się agencji PPC w Polsce. 
Powodem wzrostu jest nasza aktywność na rynkach europejskich i rozwój 

poprzez podwykonawstwo techniczne dla wielu większych agencji czy domów 
mediowych. 

 
Mamy 22 osobowy zespół oparty o zbudowany wewnętrznie model pracy 

“Performance Teams”, który należy do nurtu Turkusowych organizacji (głównie 
adaptując rozwiązania Holokracji). Jesteśmy transparentni finansowo (70-80% 

zysków jest współdzielone w zespole) i zarządczo,nie patrzymy na staż pracy - 
ważniejsze są zaangażowanie i umiejętności. 

 

Od potencjalnych współpracowników oczekujemy: 

● zrozumienia naszego modelu pracy (“Jego zbieżność z Twoimi 
wartościami jest bardzo dobrym fundamentem współpracy”), 

● odpowiedzialności i zaangażowania (“Jeśli widzisz, że coś można zrobić - 
zaproponuj i wprowadź to życie!”), 

● krytycznego myślenia (“Każdego dnia chcesz wykonywać swoje zadania o 
1% lepiej”), 

● chęci nauki i kreatywności (“W tej branży sprawy zmieniają się tak 
szybko, że ci którzy nie uczą się samodzielnie odpadną”), 

● umiejętności pracy zespołowej (“Samemu nie wejdziesz na wyższy 
poziom zarządzania projektami i umiejętności technicznych - osiągniesz to 
tylko z zespołem”), 

● dobrej znajomości języka angielskiego (“Bez angielskiego nie zaczniesz 
współpracy z zagranicznym klientem”), 

● znajomość dodatkowego języka obcego jest zawsze atutem (“Klienci 
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zagraniczni chętnie zapłacą Tobie więcej jeżeli mówisz w ich języku”), 
● zainteresowania eMarketingiem (“Jeżeli się tym nie interesujesz - nie 

zajmuj się tym”), 
● umiejętności organizacji własnego czasu (“Jeżeli potrafisz zorganizować 

swój czas efektywnie, cały zespół również będzie efektywny”), 
● rzetelności i zaufania poprawności wykonywanych projektów 

(“Wykonuj swoją pracę tak, jakbyś miał ją zawsze przedstawić klientowi na 
prezentacji”). 

 

W zamian oferujemy: 

● wsparcie w nauce Google AdWords, Facebook Ads oraz Google Analytics 
zakończoną zdaniem wszystkich certyfikatów Google Partners, 

● świetną atmosferę i możliwość nauki w młodym zespole specjalistów, 
● możliwość założenia własnej firmy/zespołu w ramach naszego 

ekosystemu, 
● możliwość dołączenia do naszego zespołu po zakończonych praktykach i 

związane z tym uczestnictwo w płatnych projektach na tych samych 
zasadach co każdy członek zespołu. 

 

Mieścimy się w centrum Poznania przy ul. Kochanowskiego, blisko przystanku 
“Most Teatralny”. 

CV oraz list motywacyjny prosimy składać drogą e-mailową na adres: 
info@mta.digital 
Kandydatów prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla            
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o             
ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)". 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych           
rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)               
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z               
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz           
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 
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