Hostersi Sp. z o.o. to firma IT, specjalizująca się w nowoczesnych
rozwiązaniach chmurowych. Koncentrujemy się usługach z zakresu
zarządzania chmurą obliczeniową oraz infrastrukturą IT. Obecnie
poszukujemy osoby na stanowisko:

Digital Marketing Specialist
Miejsce pracy: Rybnik

OPIS STANOWISKA
Usługi Hostersi są mocno specjalistyczne, dlatego nasze działania marketingowe muszą być realizowane na
wysokim poziomie. Nie ma u nas zbyt wiele schematycznej pracy, szukamy nowoczesnych rozwiązań i ciekawych
form dotarcia do potencjalnych klientów, czyli możesz się u nas wykazać. Rozwiązania, które oferujemy są dobrze
odbierane i cieszą się dużą popularnością. Pracujemy wyłącznie w sektorze B2B, głównie dla instytucji
finansowych, agencji digitalowych, startupów i międzynarodowych korporacji.
OBOWIĄZKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tworzenie i publikowanie artykułów dla mediów cyfrowych oraz raportów eksperckich,
content marketing i tworzenie treści (case studies, blog posty, guest posts, dodatkowe podstrony, ilustracje
graficzne, lead magnets, prezentacje),
komunikacja ze środowiskiem branżowym na wszelkiego rodzaju portalach: Quora, LinkedIn, Twitter, Reddit
Antyweb, etc.,
dbanie o pozytywny wizerunek firmy w sieci,
komunikacja w social media
monitoring social media i Internetu,
organizacja webinarów,
planowanie i realizacja kampanii marketingowych online,
współpraca z partnerami.

MIŁO BĘDZIE, JEŚLI:
•
•
•
•

wesprzesz nas przy planowaniu naszej obecności na konferencjach/eventach (jako organizatorzy/partnerzy
i/lub prelegenci i/lub sponsorzy),
wesprzesz nas przy planowaniu i współorganizowaniu wewnętrznych wydarzeń firmowych,
znasz podstawy SEO i masz zmysł analityczny,
obsługujesz popularne programy graficzne.

OCZEKUJEMY
•
•
•
•
•
•
•

bardzo dobrej znajomości Internetu i jego możliwości jako narzędzia promocji i komunikacji,
ponadprzeciętnej łatwości wypowiedzi pisemnej („lekkiego pióra”) oraz pasji w tworzeniu contentu,
dobrej znajomości języka angielskiego,
kreatywności, samodzielności i skuteczności w działaniu,
znajomości trendów w komunikacji online,
czynnego zainteresowania nowymi technologiami,
wysokiej kultury osobistej,

•
•

entuzjazmu i pasji dla wykonywanej pracy oraz poczucia humoru,
prawa jazdy kat. B. (byłoby dobrze, może się przydać).

OFERUJEMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elastyczne godziny pracy,
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.

