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Cube Group, jedna z największych, niezależnych agencji performance 

marketingowych w Polsce, poszukuje do agencji SEMTEC osoby na stanowisko: 

 

STAŻYSTA W DZIALE CONTENT MARKETINGU 

 

Miejsce pracy: Gdańsk (stacjonarnie) 

Region: pomorskie 

 

 

Opis stanowiska  

• współpraca z wydawcami, 

• współpraca z blogerami, 

• rozbudowa bazy biur prasowych, 

• pomoc przy planowaniu kampanii content marketingowych, 

• analiza konkurencji, 

• pomoc przy tworzeniu media planów kampanii, 

• dystrybucja treści z wykorzystaniem zautomatyzowanych platform do 

publikacji, 

• promocja treści w Social Media. 

 

Wymagamy: 

• podstawowej znajomości zagadnień związanych z marketingiem treści, 

• umiejętności swobodnego tworzenia tekstów - „lekkie pióro”, 

• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera - pakiet Microsoft Office, 

• znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym (B2), 

• bardzo dobrej organizacji pracy, 

• kreatywności i samodzielności, 

• terminowości i dokładności. 

 

Oferujemy: 

• zdobycie doświadczenia u lidera w branży e-marketingu, nowoczesnej i 

dynamicznie rozwijającej się firmie, 

• uczestnictwo w ciekawych projektach wewnętrznych oraz zewnętrznych, 

• liczne szkolenia z zakresu marketingu internetowego, 

• świetną atmosferę pracy w zespole młodych i ambitnych pasjonatów branży 

internetowej, 

• Perspektywę samorealizacji i wdrażania własnych, unikatowych pomysłów i 

projektów 
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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: 

rekrutacja(małpa)semtec.pl. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu rekrutacji prowadzonego przez SEMTEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1182, 1662)”. 

 

Informujemy, że Administratorem danych jest SEMTEC Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Walczyka 7. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan 

prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w 

zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 

aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych 

jest dobrowolne. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 


