Seology Sp. z o.o. to firma oferująca klientom kompleksową
obsługę e-marketingową: usługi z zakresu pozycjonowania stron,
prowadzenie kampanii AdWords oraz przeprowadzanie audytów i
optymalizacji stron.
W związku z dynamicznym rozwojem, szukamy osób, które dołączą do zespołu naszej firmy, aby
realizować nowe projekty.
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta [staż]
(miejsce pracy: Gliwice)
Osoba współodpowiedzialna za wsparcie firmy w kontaktach z klientem po nawiązaniu współpracy.
Pomaga w odbieraniu uwag od klienta oraz dbaniu o jego relacje z firmą.
Czego możesz od nas oczekiwać?
• Płatnego, trwającego 3 miesiące stażu, wraz z możliwością podjęcia zatrudnienia po jego
zakończeniu,
• Wsparcia doświadczonych specjalistów oraz ekspertów e-marketingu,
• Możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie obsługi klienta indywidualnego
oraz biznesowego,
• Profesjonalnego szkolenia z zakresu dziedziny SEO,
• Pracy w miłej i sprzyjającej kreatywności atmosferze,
• Dofinansowania do karty Multisport (po okresie stażowym).
Czym będziesz się zajmować?
• Researchem internetu na potrzeby poszczególnych działów,
• Wsparciem działu BOK w kompleksowej obsłudze posprzedażowej, m.in. opracowywanie
raportów i przekazywnie klientom informacji na temat efektywności prowadzonych działań,
• Współpracą z pozostałymi działami firmy w celu realizowania poszczególnych usług,
• Bieżącym monitorowaniem potrzeb klientów spółki,
• Dbaniem o pozytywny wizerunek firmy i relacje z klientami.
Czego my oczekujemy?
• Zależy nam, żebyś potrafił dobrze zarządzać swoimi zadaniami i umiał jasno określać
priorytety,
• Poszukujemy osób, które czują się swobodnie w kontakcie telefonicznym i potrafią radzić
sobie z obawami i obiekcjami klientów,
• Spodziewamy się, że będziesz zaangażowany w pracę i nastawiony na realizację
wytyczonych celów,
• Chcemy, żebyś był samodzielny i kreatywny.

Zgłoś swoją kandydaturę już dziś!
Aplikacje prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@seology.pl
W aplikacjach prosimy zawrzeć klauzulę o ochronie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

