
Hostersi specjalizują się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach 
projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej i 
opieki administracyjnej. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo danych oraz 
zdolności operacyjne naszych klientów. Obecnie poszukujemy osoby na 
stanowisko: 

Technical Content Specialist 
Miejsce pracy: Rybnik/zdalnie 

 

 

OBOWIĄZKI 

• tworzenie i publikowanie artykułów w języku polskim (80%) i angielskim (20%) na podstawie 
anglojęzycznych źródeł, 

• content marketing i tworzenie treści w obszarze zagadnień chmurowych - przede wszystkim Amazon Web 
Services (case studies, blog posty, guest posts, treści na landing pages, newslettera), 

• współpraca z działem marketingu i partnerami firmy. 

MIŁO BĘDZIE, JEŚLI:  

• wesprzesz nas przy planowaniu naszej obecności w mediach cyfrowych, 

• wesprzesz nas w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, 

• masz własną działalność gospodarczą i możesz współpracować na B2B.  

OCZEKUJEMY 

• minimum rocznego doświadczenia na podobnym stanowisku w branży IT lub mediach cyfrowych, popartego 
sukcesami i przykładowymi publikacjami, 

• ponadprzeciętnej łatwości wypowiedzi pisemnej („lekkiego pióra”) oraz pasji w tworzeniu contentu, 

• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, 

• kreatywności, samodzielności i skuteczności w działaniu, 

• znajomości zasad SEO, SEM i praktycznych umiejętności optymalizacji contentu zgodnie z SEO, 

• znajomości obsługi systemów CMS, 

• umiejętności tworzenia ilustracji graficznych do tworzonych treści i elementarnej umiejętności obsługi 
programów graficznych, 

• znajomości środowiska Amazon Web Services i jego najważniejszych usług, 

• znajomość popularnych trendów IT typu serverless, autoscaling, multicloud, HA, CI/CD, IaC. DevOps.  

OFERUJEMY 

• elastyczne godziny pracy, 

• możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, 

• luźną, niekorporacyjną atmosferę, 

• możliwość realnego wpływu na to, jak działa, co i jak robi firma, realizacji własnych pomysłów, 

• biuro w spokojnej okolicy w centrum miasta, ale bez problemów z parkowaniem, 

• współpracę z renomowanymi klientami, 

• pracę z ludźmi, którzy dzielą się swoją wiedzą i pomysłami, 

• możliwość poszerzania wiedzy dzięki uczestnictwu w szkoleniach, konferencjach i dostępowi do 
specjalistycznych e-booków i firmowych czytników Kindle, 

• oczyszczacze powietrza zainstalowane w całym biurze, 

• regularne wizyty fizjoterapeuty. 



 

SPRAWDŹ, JAK U NAS SIĘ PRACUJE           
SPRAWDŹ, DLA KOGO PRACUJEMY kliknij>>  
SPRAWDŻ, NAD JAKIMI PROJEKTAMI PRACUJEMY kliknij>>   
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, prześlij swoje CV na adres:  

praca@hostersi.pl 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane 

osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji 

prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hostersi Sp. z o.o., ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r.poz. 922. Administratorem danych osobowych jest Hostersi Sp. z o.o. ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik. 

Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane podaję 

dobrowolnie. 

https://www.hostersi.pl/wdrozenia/nasi-klienci/
https://www.hostersi.pl/case_studies/
mailto:praca@hostersi.pl
http://www.facebook.com/Hostersi

