Edipresse Polska to międzynarodowa firma mediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów
internetowych (m.in. polki.pl, wizaz.pl, party.pl, niania.pl, babyonline.pl, gotujmy.pl, ilewazy.pl) oraz
wydająca magazyny (m.in. VIVA!, Party. Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka, Be Active.
Dietetyka & Fitness).

Szukasz ciekawej, pełnej wyzwań pracy?
Dołącz do naszego Zespołu i pokaż nam co potrafisz jako:

Product Manager
w Serwisie Niania.pl
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum
Niania.pl jest największym serwisem internetowym w Polsce ułatwiającym rodzicom znalezienie niani.
Niania.pl wraz z pozostałymi serwisami grupy Pomocni.pl (Niania.pl, PomoceDomowe.pl,
OpiekaZwierzat.pl, OpiekaSeniora.pl, Korepetycje.edu.pl, Remontuj.pl) jest polskim liderem w dziedzinie
marketplace dla usług opieki. Niania.pl należy do koncernu mediowego Edipresse Polska.
Zobacz, jak pomagamy nianiom i rodzicom na Facebooku :)

Będziesz u nas odpowiadać za:







rozwój serwisów internetowych z segmentu care,
projektowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności,
optymalizację serwisów pod kątem wzrostu KPIs,
promowanie misji produktu,
dogłębne rozumienie potrzeb użytkowników i kształtowanie produktu w taki sposób, by zwiększyć
satysfakcję naszych klientów.

Jeśli więc...








posiadasz doświadczenie w rozwijaniu serwisów internetowych,
zbudowałeś/aś lub rozbudowałeś/aś udany produkt online'owy,
umiesz tworzyć wizję produktu i realizować założone cele,
rozumiesz technologie wykorzystywane w serwisach internetowych,
umiesz zdobyć wiedzę o customer experience i wykorzystać ją w rozwoju serwisu,
umiesz pracować blisko z programistami i grafikami,

A także...







cechujesz się dokładnością i zwracasz uwagę na szczegóły,
dobrze znasz angielski (poziom B1/B2),
nie boisz się ani pracy z ludźmi ani z liczbami,
uważasz się za osobę przedsiębiorczą i pełną pasji,
masz poczucie estetyki i doświadczenie w UX,

to jest to oferta dla Ciebie!
Co oferujemy?







dużo wyzwań i dużą samodzielność,
nacisk na wyniki, nie zadania,
pracę zdalną od czasu do czasu,
domową atmosferę i pracę w fantastycznym towarzystwie,
szansę rozwijania popularnego serwisu dla niań i rodziców.

Nie wymagamy...



listu motywacyjnego :)

Zapraszamy do przesyłania aplikacji poprzez formularz.
http://praca.edipresse.pl/

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.

