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:

Starszy Redaktor Online
w serwisie Polki.pl
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Najważniejsze wyzwania:


Tworzenie oraz zarządzanie autorskimi tekstami zgodnie ze strategią kontentową serwisu oraz
stale aktualizowanymi wymogami SEO,



Tworzenie i optymalizacja meta-opisów,



Wdrażanie strategii pozycjonowania serwisu,



Monitoring tekstów tworzonych pod seo – ich jakości pod kątem pozycjonowania, zgodności z
wytycznymi i frazą kluczową, na która się mają pozycjonować,



Monitorowanie poprawności działania serwisu w zakresie SEO poprzez codzienną kontrolę,



Inicjowanie tematów związanych z google trends,



Wsparcie zespołu w realizacji materiałów seo, przedstawianie swoich rekomendacji,



Odpowiedzialność za zawartość i oglądalność kluczowych treści SEO,



Monitorowanie wzrostów i spadków ruchu organicznego i bieżące reagowanie na spadki,



Wsparcie redaktora naczelnego w organizowaniu pracy redakcji pod kątem SEO,



Ścisła współpraca z działem SEO, wdrażanie jego rekomendacji i okresowe szkolenia redakcji z
seo copywritingu.

Oczekiwania:


Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,



Praktyczna wiedza z zakresu SEO, znajomość aktualnych trendów



Umiejętność pisania pod SEO



Praktyczna znajomości Google Analytics i Google Search Console,



Znajomość MS Office - (w tym zaawansowany poziom Excel)



Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi SEM STORM, Alexa, Similar Web, Screaming
Frog, Majestic SEO, Ahrefs.



Kreatywność, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole



Odpowiedzialność, sumienność oraz dokładność

Oferujemy:


Pracę w zgranym zespole, pełnym zaangażowania i czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy



Miłą atmosferę i otwartą, nowoczesną kulturę pracy



Dużą samodzielność działania



Rozwój w zakresie prowadzenia projektów



Możliwość realizowania własnych pomysłów



Pracę w międzynarodowej firmie multimedialnej z silną pozycją rynkową



Pracę w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum

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.

