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Redaktor Serwisu Internetowego
Od odpowiedniego kandydata oczekujemy:
●
●
●
●
●
●

dynamizmu i zaangażowania w działaniu
kreatywności
znajomości MS Office (mile widziana znajomość podstaw HTML)
bardzo dobrej znajomości Internetu
umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych i pozyskiwania
znajomości języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego).

Obowiązki:
●
●
●
●
●

poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów
stworzenie i utrzymanie bazy danych klientów
redagowanie portalu
reprezentowanie firmy podczas targów
organizacja seminariów

Oferujemy:
●
●

●
●
●

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
podnoszenie umiejętności i możliwość praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfiką
firmy internetowej
pomoc i wsparcie zespołu
udział w prowadzonych projektach
atrakcyjną pracę w prestiżowym serwisie

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
biuro@laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/11434.html
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