
Grupa getsix® poszukuje osoby na stanowisko Junior Webmaster w naszym biurze we 

Wrocławiu. Osoba taka powinna odznaczać się pozytywnym nastawieniem do pracy. Być 

chętna do wspierania rozwoju firmy, otwarta, przyjazna i mieć wysoką kulturę osobistą. Do jej 

zadań należeć będzie wspieranie oraz pomoc w utrzymaniu i tworzeniu stron internetowych, 

jak również tworzenie i wysyłanie wiadomości HTML przy wykorzystaniu usługi MailChimp do 

obecnych jak i potencjalnych klientów. Oczekujemy otwartości i chęci do doskonalenia 

swoich zdolności. Pozytywnego nastawienia do pracy i współpracowników. 

 

Junior Webmaster 
 
Miejsce pracy: Wrocław 

 

PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

• Wsparcie przy administrowaniu i tworzeniu stron internetowych - obejmuje to udział w 

projektach tworzenia nowych stron internetowych oraz w aktualizowaniu i utrzymaniu 

już istniejących; 

• Pomoc w aktualizacji oraz utrzymywaniu profilu firmy na portalach 

społecznościowych; 

• Wsparcie przy optymalizacji stron internetowych pod kątem wyszukiwarek 

internetowych. 

 

WYMAGANIA / KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI: 

• Znajomość HTML, CSS, JavaScript (jQuery), WordPress, na poziomie średnio 

zaawansowanym; 

• Podstawowa znajomość programów: Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator - 

umiejętność współpracy z grafikiem; 

• Doświadczenie w zarządzaniu stronami internetowymi opartymi o CMS (WordPress); 

• Podstawowa wiedza w zakresie SEO; 

• Umiejętność publikowania i obsługi portali społecznościowych tj. Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Google+, Flickr, Tumblr itp.; 

• Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania projektami. 

 

ZDOLNOŚCI: 

• Znajomość języka angielskiego - na poziomie komunikatywnym; 

• Znajomość języka niemieckiego - mile widziana; 



• Umiejętności organizacyjne, komunikatywność i chęć do nauki; 

• Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków; 

• Umiejętność pracy w zespole. 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, prosimy o zaprezentowanie: portfolio, zakresu prac 
wykonanych przy danej stronie internetowej i relacji z klientem lub Project 
Managerem. 
 

OFERUJEMY: 

• Stabilną pracę w rozwijającej się w ramach Grupy getsix® organizacji; 

• Umowę o pracę na pełen etat (po wstępnym 3-miesięcznym okresie próbnym); 

• Przyjazną i komfortową atmosferę w miejscu pracy w kreatywnym zespole; 

• Pakiet medyczny; 

• Szkolenia ponoszące umiejętności techniczne. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj: 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 

133 poz. 883 )". 


