
Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? 

A może chcesz zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe? 

Dobrze trafiłeś, dołącz do zespołu OK System! 

Jako jedna z wiodących firm na rynku motywacyjnych systemów pozapłacowych w związku 

z dynamicznym rozwojem naszej działalności poszukujemy osoby do pracy, na stanowisko:

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

- prowadzenie działań w obszarze marketingu online 

- wsparcie przy aktualizacji oraz tworzeniu stron internetowych 

- stałe usprawnianie stron sprzedażowych w celu zwiększenia konwersji

- drobne prace programistyczne

- tworzenie i wdrożenie komunikacji poprzez social media

- wsparcie przy tworzeniu kampanii mailingowych

- dbanie o dobry wizerunek firmy 

Wybranej osobie oferujemy:

- pracę od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00

- motywujący system wynagrodzeń

- najszerszy pakiet benefitów z naszej oferty

- praca w młodym zespole nastawionym na współpracę

- możliwość rozwoju zawodowego

Jeżeli jesteś osobą:

- komunikatywną, z pozytywnym usposobieniem

- samodzielną w podejmowaniu decyzji

- wyróżniasz się dobrą organizacją pracy 

- biegle obsługujesz pakiet Office

- posiadasz wiedzę na temat tworzenia mailingów i newsletterów

- znasz podstawy programowania w języku PHP

- posiadasz minimalne doświadczenie na stanowisku programisty PHP

Specjalista ds. wsparcia 

marketingu

To właśnie na Ciebie czekamy!

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie z obszaru E-marketingu oraz Social Media. 



Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych 

osobowych na adres mailowy  rekrutacja@oksystem.pl , w temacie wpisując nazwę stanowiska.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OK System Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) . Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi 

prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

mailto:rekrutacja@oksystem.pl

