Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i
elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty, kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla
pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. E-commerce
Miejsce pracy: Warszawa (Białołęka)
Czego oczekujemy:
-

Znajomości branży digital marketingu / e - commerce
Podstawowej wiedzy z zakresu SEO, marketingu internetowego, testowania aplikacji biznesowych
(mile widziane)
Znajomość narzędzi CMS/platform ecommerce np.: Wordpress, Magento lub innych popularnych
rozwiązań www/e-commerce
Umiejętność korzystania z narzędzi związanych z analizą działań internetowych (np. Google Analytics)
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
Znajomości j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (niezbędna do kontaktów z
międzynarodowym zespołem e-commerce)

Za co będziesz odpowiedzialny/a:
-

Współtworzenie oraz implementacja działań w obszarze e-commerce w celu zwiększenia sprzedaży
Kompleksowa obsługa sklepu internetowego oraz nadzór nad jego poprawnym funkcjonowaniem, w
tym dodawanie produktów
Realizacja strategii e-commerce z uwzględnieniem działań marketingowych
Analiza danych i konkurencji oraz dostosowanie działań celem zyskania przewagi
Aktualizacja oferty produktowej, wdrażanie produktów do sprzedaży www
Współpraca z innymi działami firmy oraz partnerami zewnętrznymi w obszarze planowania i rozwoju
obszaru e-commerce na rynkach sprzedażowych
Raportowanie bieżących działań oraz wyników przełożonemu,
Research i analiza trendów,
Monitoring i bieżąca analiza działań konkurencji

Co oferujemy:
-

Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie na podstawie umowy zlecenie (z
możliwością przejścia na etat).

-

Pracę stacjonarną w godzinach 8:00-16:00, z możliwością pracy zdalnej

-

Realny wpływ na strategiczny rozwój firmy i możliwość realizacji własnych pomysłów,

-

Dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz system kafeteryjny po okresie próbnym,

-

Niezbędne narzędzia pracy: telefon, laptop, oprogramowanie (Java, FirstSpirit)

-

Pracę pełną wyzwań, z ludźmi którzy lubią to co robią,

-

Pozytywnie zakręconą atmosferę w zespole - nie mamy dress code’u i mówimy sobie “na Ty” od
pierwszego dnia pracy 😊

-

Nielimitowany dostęp do kawy i herbaty.

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą prześlij swoją aplikację /cv z oznaczonym numerem ref. w temacie/ na adres e-mail:
rekrutacja@linde-mh.pl
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material
Handling Polska Sp. z o.o. z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w
przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych
rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się
powyżej,
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano
przed jej wycofaniem”.
Linde. Przejdź na naszą stronę!
https://www.linde-mh.pl/pl/O-nas/Praca-w-Linde/

