Copywriter (Praca zdalna)
Poszukujemy osoby:
•

terminowej i zaangażowanej w realizacje powierzonych zadań;

•

ambitnej, posiadającej pozytywne nastawienie do świata;

•

poświęcającą więcej energii na rozwiązywanie problemów niż ich wynajdywanie;

•

potrafiącej (super, jeżeli to lubisz) pisać ciekawe teksty w kreatywny sposób na różne tematy;

•

sprawnie wyszukującej informacji w internecie.

Oferujemy:
•

pracę w trybie zdalnym;

•

współpracę w zespole z wieloletnim doświadczeniem w branży, w swobodnej i pozytywnej atmosferze;

•

wsparcie na każdym etapie realizacji zlecenia;

•

możliwość poszerzania wiedzy na temat marketingu internetowego oraz doskonalenie warsztatu
copywriterskiego;

•

możliwość długotrwałej współpracy na jasnych i przejrzystych warunkach.

Wymagania:
•

sumienność podczas wykonywania powierzonych obowiązków;

•

doskonała znajomość języka polskiego;

•

znajomość zasad ortograficznych, interpunkcyjnych oraz językowych.

Zakres obowiązków:
•

pisanie krótszych i dłuższych artykułów na strony internetowe;

•

samodzielne wyszukiwanie informacji w internecie;

•

wykorzystywanie informacji dostarczonych.

W celu aplikacji wyślij swoje CV w formie PDF na adres rekrutacja@sempire.pl wraz z przykładowymi realizacjami.
Nie zapomnij o dopisku w CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Administratorem Twoich danych osobowych jest SEMPIRE Europe sp. z o.o. z siedzibą w 60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, telefon: (61) 333
22 11. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody na udział w nim. Masz prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Twoich danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Twoje dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do zakończenia rekrutacji na wskazane stanowisko (tj. nie dłużej niż przez 6 miesięcy) lub do wycofania przez Ciebie zgody. Podanie
danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdym momencie możesz cofnąć
udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: rekrutacja@sempire.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem
zgody. Jednocześnie informujemy, że w procesie rekrutacji nie są podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie jest stosowane profilowanie. Twoje dane
osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich.
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