Specjalista ds. digital marketingu

Jesteśmy 12 uczelnią niepubliczną w Polsce według rankingu Perspektyw. Nasze kierunki
studiów wielokrotnie były nagradzane i wyróżniane przez Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego
oraz
inne
podmioty
w
ogólnopolskich
konkursach.
Do prężnie rozwijającego się Działu Promocji poszukujemy Specjalisty ds. digital
marketingu.

Twoje zadania
•

budowanie kompleksowych kampanii Google Ads, w szczególności Search,
Display network, oraz Youtube (CTR, CPC, koszt konwersji)

•

planowanie, prowadzenie, stały monitoring i optymalizacje kampanii pod kątem
maksymalizacji ich efektów

•

dynamiczne wdrażanie zmian w kreacjach reklamowych

•

analityka internetowa oraz biznesowa wspierająca pracę firmy

•

praca nad strategią SEM m.in. analiza konkurencji, trendów ruchu itp.

•

monitorowanie i raportowanie dotyczące widoczności

•

przygotowywanie estymacji, mediaplanów i raportów z działań reklamowych

•

współpraca przy rozbudowie narzędzi i aplikacji wspomagających pracę

•

wdrażanie rekomendacji w zakresie SEO

Oczekiwania:
•
•
•
•

przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy bezpośredniej nad kampaniami PPC
bardzo dobra znajomość narzędzi Google (Ads Editor, Analytics, Search Console)
znajomość marketingu online
konsekwencja w działaniu oraz dobra organizacja pracy

•

umiejętność pracy z CMS (Wordpress VIP lub podobne)

•

umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków

Mile widziane:
•
•

doświadczenie w branży SEO, Wiedza w zakresie optymalizacji technicznej
i ogólnej budowy stron www,
umiejętność audytowania, oceny stron www i tworzenia strategii SEO

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
dużą samodzielność z możliwością wdrażania własnych pomysłów
przyjazną atmosferę w pracy
wsparcie organizacyjne i niezbędne narzędzia pracy
możliwość wykazania się własną inicjatywą i autorskimi pomysłami
możliwość udziału w szkoleniach i korzystania z oferty edukacyjnej uczelni

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV ze zdjęciem
do dnia 20 maja 2021 r. na adres: katarzyna.romaniec@humanitas.edu.pl
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez Wyższą Szkołę Humanitas
w Sosnowcu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz.1).Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i mam prawo
jej wycofania oraz że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom”

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Humanitas ul. Kilińskiego
43, 41-200 Sosnowiec, ado@humanitas.edu.pl, tel. 32 3631200,
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez
e-mail iodo@humanitas.edu.pl,
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zatrudnienia w Wyższej Szkole
Humanitas w Sosnowcu,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie Pana/Pani podanie o pracę
będzie przechowywane i wykorzystane na potrzeby ewentualnego zatrudnienia w Wyższej
Szkole Humanitas w Sosnowcu,
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane
będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz
osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do
danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani
do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania,
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. Po upływie wymienionego okresu
przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
• żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
• sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.
9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania
będzie brak możliwości podjęcia procedury rekrutacyjnej, zmierzającej do uzyskania
zatrudnienia w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu,
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie
będą profilowane.

