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) oraz wydająca
magazyny (m.in. VIVA!, Party. Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka, Be Active. Dietetyka &
Fitness).
Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy
Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. SEO
Lokalizacja: Warszawa-Centrum

Jeżeli:


Posiadasz min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w serwisach internetowych
o profilu treściowym



Doskonale znasz zasady onsite i offsite SEO



Wykazujesz się znajomością technologii internetowych, ich możliwości i ograniczeń



Doskonale znasz systemy analityczne, w tym Google Analytics



Znasz i potrafisz sprawnie korzystać z narzędzi wspierających prace nad SEO oraz
monitorujących wyniki tych prac



Wykazujesz się bardzo dobrą organizacją pracy



Jesteś komunikatywny i lubisz pracę w grupie



Znasz jęz. angielski

To oznacza, że możesz podjąć się wyzwań, jakie czekają na Ciebie w Edipresse. Wśród nich znajdziesz:


Przygotowywanie pomysłów rozwojowych i nowych projektów SEO



Analiza SEO nowych projektów strategicznych przed ich wprowadzeniem



Uczestnictwo we wprowadzaniu w życie nowych projektów z punktu widzenia poprawności SEO



Stała codzienna współpraca – w tym analityczna i szkoleniowa - z redakcjami serwisów
Edipresse i działem technologii serwisów Edipresse



Reagowanie na zagrożenia i szanse SEO, zwłaszcza wynikłe ze zmian w algorytmie Google i
zmian w produktach Edipresse



Stały monitoring widoczności wyszukiwarkowej i ruchu organicznego serwisów Edipresse
zwłaszcza na tle konkurencji, przekazywanie danych i wniosków do odpowiednich działów w
Edipresse



Śledzenie i analiza narzędzi i rozwiązań zewnętrznych wspierających procesy i efekty SEO



Udział w opracowywaniu ogólnej strategii rozwoju serwisów w kontekście SEO

Na co możesz liczyć?


Stabilną pracę i miłą atmosferę (bez korporacyjnych ograniczeń) w stale rozwijającej się spółce
multimediowej z silną pozycją rynkową



Udział w ciekawych projektach i możliwość rozwoju w obszarze rynku internetowego polskiego i
zagranicznego



Dużą swobodę działania



Pracę w przyjaznym, energicznym zespole, który działa z zaangażowaniem, czerpiąc
satysfakcję ze swojej pracy

Zapraszamy do przesłania 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.

