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Poszukujemy osoby: 

• ambitnej, komunikatywnej, z pozytywnym nastawieniem do świata; 

• poświęcającej więcej energii na rozwiązywanie problemów niż ich wynajdywanie; 

• zorganizowanej, nie bojącej się wyzwań; 

• z analitycznym, dociekliwym i świeżym spojrzeniem na postawione wyzwania; 

• cierpliwej i wytrwałej w dążeniu do postawionych celów; 

• doświadczonej, z chęcią do dalszego rozwoju własnych umiejętności. 

 

Oferujemy: 

• współpracę w zespole z wieloletnim doświadczeniem w branży, w swobodnej i pozytywnej atmosferze wśród 

ciekawych młodych ludzi znających się na swoim fachu; 

• rozwój i szkolenia podnoszące kwalifikacje; 

• szkolenia branżowe i technologiczne; 

• szkolenia z umiejętności miękkich; 

• szkolenia z programowania i języków webowych; 

• możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz kreatywnych rozwiązań; 

• komfortowe stanowisko pracy; 

• bezpieczeństwo finansowe i długotrwałą współpracę; 

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;  

• dowolną, wybraną formę współpracy: umowa o pracę / zlecenie / B2B; 

• siedzibę w nowoczesnym biurowcu w centrum miasta; 

• elastyczny czas pracy od poniedziałku do piątku. 

 

Zakres obowiązków:  

• wykonywanie audytów SEO 

• optymalizacja pod kątem SEO; 

• pozycjonowanie stron internetowych; 

• analizy SEO i przygotowywanie wytycznych; 

• analiza efektów i skuteczności swoich działań; 

• wsparcie Działu SEO; 

• techniczny kontakt z klientem jako opiekun pozycjonowania.  
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Wymagania: 

• doskonała znajomość trendów i zasad funkcjonowania algorytmów Google; 

• udokumentowane doświadczenie w tworzeniu audytów i wdrażaniu strategii SEO; 

• umiejętność samodzielnej optymalizacji kodu stron internetowych pod kątem wyszukiwarek; 

• umiejętność skutecznego pozycjonowania serwisów internetowych; 

• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z własnych działań oraz obserwacji; 

• silnie zorientowanie na wysokie pozycje fraz kluczowych i dostarczanie wartościowego ruchu do www; 

• samodzielne planowanie strategii rozbudowy contentu witryny oraz umiejętność przygotowywania 

wytycznych jakościowych dot. optymalizacji treści; 

• bardzo dobra znajomość HTML oraz CSS; 

• praktyczna wiedza z programowania w PHP, Smarty (lub w innym języku); 

• znajomość systemów CMS (Wordpress, Joomla, Prestashop, Shoper itp.); 

• sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków; 

• znajomość branżowego j. angielskiego (czytanie dokumentacji, poruszanie się w Internecie). 

• znajomość Google Analytics, Google Search Console; 

• znajomość narzędzi takich jak: Ahrefs, Semstorm, Senuto, Screaming Frog; 

• znajomość technologii internetowych; 

• znajomość zagadnień domenowo-hostingowych. 

 

Wynagrodzenie: 

• ustalane indywidualnie na podstawie umiejętności oraz doświadczenia; 

• widełki: 6000 – 9000 zł brutto. 

 

W celu aplikacji wyślij swoje CV na adres rekrutacja@sempire.pl. 

Dołącz informacje o realizowanych projektach – przykłady Twojej pracy i osiągnięte rezultaty, dane statystyczne, które 

pozwolą  nam lepiej poznać Twoje sukcesy i wyjątkowe umiejętności. 

Nie zapomnij o dopisku w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).” 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest SEMPIRE Europe sp. z o.o. z siedzibą w 60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, telefon: (61) 333 

22 11. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na udział w nim. Masz prawo do wycofania 

zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Twoich danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji na wskazane stanowisko (tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy) lub do wycofania przez Ciebie zgody. Podanie 

danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie możesz cofnąć 

udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@sempire.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem 

zgody. Jednocześnie informujemy, że w procesie rekrutacji nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie jest stosowane profilowanie. Twoje dane 

osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 
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