Sunrise System sp. z o.o. sp. k.
61-894 Poznań, Plac Andersa 3
Budynek Andersia Tower XVIIIp.

infolinia: 800 88 80 88
tel.: +48 61 655 95 55
fax: +48 61 655 95 00
e-mail: biuro@sunrisesystem.pl

www.sunrisesystem.pl
www.pierwszapozycja.pl
www.sem4you.pl
www.reklamawinternecie.pl
www.sunrisedzieciom.pl

Firma Sunrise System – lider w branży marketingu internetowego i część międzynarodowej grupy medialnej Bauer Media - poszukuje
osób do pracy w Dziale Pozycjonowania
Sunrise System działa na rynku od 2003 roku należy obecnie do wiodących agencji interaktywnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Specjalizujemy się w szeroko rozumianym marketingu internetowym oraz analityce webowej, a także kompleksowym konsultingu w
zakresie komercyjnego wykorzystania Sieci. Firma zatrudnia obecnie niemal 150 osób w 4 oddziałach w 3 miastach Polski (poznaniu,
Warszawie i Bydgoszczy).
Naszą propozycję zatrudnienia kierujemy zarówno do osób u progu ścieżki kariery, jak i posiadających doświadczenie zawodowe.
Rekrutujemy na stanowiska:
Webdeveloper / Pozycjoner – oferta dla absolwentów szkoły średniej, w tym również przyszłych studentów zaocznych
Młodszy pozycjoner – oferta dla przyszłych studentów dziennych
Miejsce pracy: Poznań
Oferujemy:













pracę w młodym i kreatywnym zespole,
miłą atmosferę pracy,
komfortowe warunki pracy,
ciekawe i ambitne projekty,
dostęp do najnowszych technologii,
rozwój w perspektywicznej i bardzo szybko rozwijającej się branży internetowej (SEO/SEM),
szkolenia branżowe oraz coachingi, pakiet wdrożeniowy dla osób bez doświadczenia zawodowego,
stabilną pracę - zatrudnienie w ramach umowy o pracę, stałe godziny pracy,
elastyczny grafik pracy w przypadku osób studiujących,
atrakcyjne wynagrodzenie,
podwyżki, awanse i możliwość specjalizacji, zgodnie z przejrzystą Ścieżką kariery,
specjalistyczny pakiet medyczny.

Wymagania:






znajomość HTML/XHTML i CSS,
zdolność szybkiego przyswajania wiedzy,
kreatywność oraz umiejętność analitycznego myślenia,
bardzo dobra organizacja pracy,
dyspozycyjność do pracy minimum na 3/5 etatu,

Szczegóły oferty oraz ankieta rekrutacyjna dostępne są na stronie: www.sunrisesystem.pl/Praca
Kontakt: m.kucharska@sunrisesystem.pl
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