
getsix Design firma wchodząca w skład Grupy getsix poszukuje osoby na stanowisko tłumacza 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 
uczestnictwo w projektach tworzenia i utrzymania stron internetowych. Oczekujemy otwartości i chęci do 
doskonalenia swoich zdolności. Pozytywnego nastawienia do pracy i współpracowników. 
 
 

Tłumacz, młodszy copywriter z językiem niemieckim i angielskim 
 
 
Miejsce pracy: Wrocław 
www.getsix-design.eu 
 
PODSTAWOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

• Interpretacja tekstów z języka angielskiego na polski i niemiecki; 
• Tworzenie treści na potrzeby prowadzenia działań SEO; 
• Reserch i aktywne poszukiwanie treści i forów do komunikacji z potencjalnymi klientami na 

stronach niemieckojęzycznych – Leads; 
• Opracowywanie tekstów publikowanych na naszych stronach internetowych; 
• Optymalizacja materiałów na potrzeby kampanii reklamowych i marketingowych; 
• Tworzenie treści do kanałów Social media; 
• Współpraca z członkami swojego działu oraz innych działów np.: grafik, web developer, customer 

service; 
 
WYMAGANIA / KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI: 

• Biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie (C2 level); 
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego; 
• Efektywność, zaangażowanie i rzetelność; 
• Dobra znajomość pakietu MS Office, Adobe Acrobat; 
• Bardzo dobra organizacja pracy; 
• Odpowiedzialność za powierzone zadania; 
• Dynamika w realizacji wielu zadań jednocześnie; 
• Umiejętność pracy w zespole; 

 
MILE WIDZIANE: 

• Znajomość tematyki SEO/SEM; 
• Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem kontaktów w Internecie; 
• Znajomość tematyki Content Marketing i Social Media Marketing; 
• Pomysłowość i umiejętność poszukiwania rozwiązań; 
• Wykształcenie ekonomiczne; 
• Doświadczenie w pracy w korporacji; 

 
OFERUJEMY: 

• Stabilną pracę w rozwijającej się w ramach Grupy getsix organizacji; 
• Współpracę z native speakerami w języku niemieckim i angielskim pozwalającą na ciągłe doskonalenie 

swoich umiejętności językowych; 
• Możliwość rozwoju i jasną ścieżkę kariery; 
• Umowę o pracę na pełen etat (po wstępnym 3-miesięcznym okresie próbnym); 
• Przyjazną i komfortową atmosferę w miejscu pracy w kreatywnym zespole; 
• Szkolenia podnoszące umiejętności techniczne (Szkolenie z zakresu SEO); 
• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania; 
• Pakiet medyczny; 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji: office@getsix-design.eu lub pocztą na adres: getsix® 
Wrocław Sp. z o.o., ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie 
 
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 )". 

mailto:office@getsix-design.eu

