
Dlaczego szukamy Ciebie

Poszukujemy  osób  zainteresowanych  rozwojem  i  zdobyciem  wiedzy  w  zakresie  marketingu
internetowego oraz wykorzystaniem jej w praktyce.

Jesteśmy małą i dobrze zorganizowaną firmą, panuje u nas nieformalna, przyjacielska atmosfera. Każdy
posiada określone obowiązki oraz projekty, którymi się opiekuje. Z tego też powodu niezbędna będzie
umiejętność sprawnego i samodzielnego wyszukiwania rozwiązań. Nie szukamy osób do parzenia kawy,
sortowania papierów ani obsługi kserokopiarki.

Kim jesteśmy

Pomagamy firmom w tworzeniu ich kompleksowej obecności w Internecie, na różnych rynkach. Nasze
cele osiągamy poprzez specjalizację w rejestracji domen w wielu różnych krajach świata. Domena to
jednak tylko początek. 

Dostarczamy  usługi  hostingowe  na  szybkich  serwerach,  zapewniamy  profesjonalne  certyfikaty  SSL,
wdrażamy dedykowane  sklepy  internetowe oraz  wykonujemy zaawansowane  aplikacje  internetowe.
Pomagamy  również  naszym  klientom  tworzyć  i  realizować  strategie  marketingowe  dotyczące  ich
działalności w Internecie.

Dowiedz się o nas więcej w serwisach http://www.domeny.tv oraz http://www.mserwis.pl/.

Praktyka w Dziale Marketingu

Przykładowe zadania do wykonania na tym stanowisku:

• Prowadzenie działań content marketingowych
• Tworzenie nowych treści na strony internetowe firmy, blogi oraz inne publikacje
• Prowadzenie profili firm na Facebooku
• Wyszukiwanie w Internecie zapytań ofertowych, nawiązywanie kontaktów
• Analiza i optymalizacja działań reklamowych Google Adwords
• Opieka nad programem partnerskim
• Opracowywanie i udoskonalanie procedur obsługi klienta

Oczekiwania wobec Ciebie

• Student/ka min. II roku.
• Umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną i łatwość redagowania tekstów.
• Znajomość języka angielskiego - pracujemy również z dokumentami w języku angielskim.
• Zainteresowanie obszarem technologii internetowych, poparte przykładami z Twojego 

doświadczenia. Rozwijasz własne miejsce w sieci? Masz wiedzę w jakiejś wybranej działce IT? A 
może współpracowałeś/-aś przy jakimś projekcie internetowym? Będziemy chcieli usłyszeć 
Twoją historię.

• Samodzielność, komunikatywność, otwartość i nastawienie na rozwój.

E-mail: info@mserwis.pl; www.mserwis.pl
MSERWIS : ul. K. Wielkiego 27, 50-077 Wrocław                              
tel. +48 71 718 13 10, fax +48 71 718 13 11
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Warunki praktyk

• Czas trwania: 3 miesiące.
• Miejsce: biuro stacjonarne, ul. Kazimierza Wielkiego 27 we Wrocławiu.
• Wymiar czasu pracy: elastyczny, minimum 20 godzin tygodniowo.
• Praktyka jest bezpłatna w pierwszym miesiącu jej trwania.
• Możliwość nawiązania stałej współpracy po zakończeniu praktyk.

Zgłoszenia

Prześlij  swój CV oraz dodatkowo krótko opisz swoje zainteresowania i  doświadczenia związane z IT,
oczekiwania wobec praktyk oraz dlaczego uważasz, że jest to oferta właśnie dla Ciebie. Czekamy na
kontakt od Ciebie pod adresem praca@mserwis.pl.

E-mail: info@mserwis.pl; www.mserwis.pl
MSERWIS : ul. K. Wielkiego 27, 50-077 Wrocław                              
tel. +48 71 718 13 10, fax +48 71 718 13 11

mailto:info@mserwis.pl

	Dlaczego szukamy Ciebie
	Praktyka w Dziale Marketingu
	Oczekiwania wobec Ciebie
	Warunki praktyk
	Zgłoszenia

