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Młodszy Specjalista SEO / Praktykant 

Miejsce pracy: Poznań 

 

SEMPIRE to agencja SEO SEM, która dostarcza kompleksowe rozwiązania z zakresu reklamy w wyszukiwarce 

Google i Internecie. Świadczymy profesjonalne usługi zmierzające do zwiększenia widoczności stron internetowych w 

sieci. W codziennej pracy stawiamy na długofalowe i partnerskie relacje, oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku - 

to pozwala nam rozwijać skrzydła i w pełni wykorzystywać drzemiący w nas potencjał. Liczymy na to, że już wkrótce 

zasilisz szeregi naszego zespołu i razem z nami zaczniesz zgłębiać tajniki marketingu internetowego.  

Poznaj nas: www.sempire.pl  

 

Kogo poszukujemy? 

Do zespołu Specjalistów SEO w SEMPIRE poszukujemy aktualnie osoby: 

• lubiącej wyzwania - takiej, dla której TOP10 w Google jest jak dla prawdziwego pasjonata gór Mount Everest 

- spore wyzwanie, ale do pokonania, 

• dociekliwej, z “żyłką detektywa” - niczym niepozorny porucznik Columbo dostrzegający wszelkie niuanse i 

wyłapujący wszystkie błędy, 

• z niesamowitym zmysłem obserwacji, którego mógłby pozazdrościć sam agent Dale Cooper, 

• kreatywnej - prawie jak legendarny MacGyver, ale nie martw się, nie będziemy wymagać od Ciebie łatania 

dziur za pomocą czekolady i kwasu siarkowego, 

• analitycznej - niczym Billy Beane, który udowodnił, że umiejętność analizowania może mieć ogromny wpływ 

na sukces, 

• ponadprzeciętnej inteligencji - prawie jak Hannibal Lecter, ale bez charakterystycznych dla tego bohatera 

skłonności żywieniowych, bo w końcu każdy dobry specjalista SEO wie, że o kanibalizmie słów kluczowych 

nie może być mowy. ;-)  

Nawet jeśli nie kojarzysz powyższych postaci (choć, jak przystało na przyszłego SEO-wca, zdążyłeś już pewnie je 

wygooglować), ale mimo tego jesteś osobą ciekawą świata, cierpliwą, konsekwentną i systematyczną, mającą 

umiejętności strategiczne aplikuj do nas!  

 

Stawiamy na długofalową współpracę z osobami zaangażowanymi, które chcą się dużo uczyć, potrafią w praktyce 

wykorzystać nabytą  wiedzę i cyklicznie rozwijać swój potencjał. 

 

W SEMPIRE będziesz odpowiedzialny za: 

• pozycjonowanie stron internetowych, 

• optymalizację stron internetowych pod kątem SEO, 

• analizę SEO i przygotowywanie wytycznych, 

• analizę efektów i skuteczności swoich działań, 

• techniczny kontakt z klientem jako opiekun pozycjonowania. 

 
 

http://www.sempire.pl/
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Jakie są nasze wymagania? 

• Znajomość podstaw HTML oraz CSS, 

• naturalne obycie z komputerem, pakietem Office, Internetem, 

• przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji, poruszanie się w Internecie), 

• sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków. 

 

Jeszcze bardziej docenimy: 

• Znajomość zagadnień związanych z reklamą w Internecie oraz wyszukiwarką Google, 

• znajomość narzędzi aHrefs, Semstrotm, Senuto, Screaming Frog, KeywordTool 

• podstawy programowania w PHP (lub innym języku), 

• znajomość technologii internetowych, 

• znajomość zagadnień domenowo-hostingowych, 

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

 

 Co otrzymasz w zamian?   

• Pracę w centrum Poznania - w nowoczesnym i designerskim budynku biurowym, 

• wynagrodzenie ustalane indywidualnie na podstawie Twoich umiejętności i dotychczasowego doświadczenia 

(widełki: 1000-4000 zł brutto na start oraz możliwość szybkiego awansu), 

• możliwość poszerzania wiedzy na temat SEO i umiejętnego wykorzystywania jej w praktyce, 

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

(spotkasz tu osoby, które zawsze Ci pomogą i posłużą dobrą radą, z którymi często pożartujesz i 

porozmawiasz na przeróżne tematy, a także chętnie napijesz się kawy - a tej u nas pod dostatkiem!), 

• możliwość realizacji autorskich pomysłów (bardzo na to liczymy!). 

 

Na samym początku czeka Cię dużo nauki pod czujnym okiem naszych doświadczonych Specjalistów SEO. Będziesz 

towarzyszyć im przy prowadzeniu różnych projektów, poznając najważniejsze mechanizmy oraz zdobywając 

niezbędną wiedzę i praktykę, by już niedługo działać samodzielnie w imponującym świecie SEO. 

 

Zapraszamy do SEMPIRE - u nas zajmiesz dobrą pozycję! :) 

 

Na adres rekrutacja@sempire.pl wyślij nam swoje CV w formie PDF, przykłady realizacji prac oraz to co szczególnie 

powinno nas zachęcić do współpracy właśnie z Tobą! 

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. 


