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Jako jedna z pierwszych agencji White-hat SEO w Polsce, kompleksowo obsługujemy firmy, 

zapewniając im jak najlepszą widoczność w Internecie. W skład naszego zespołu wchodzą również 

eksperci z obszaru Content i Performance Marketingu. Działamy na rynkach zagranicznych, 

wspierając polskich przedsiębiorców na rynku międzynarodowym. Odrzucamy stare i nieskuteczne 

metody na rzecz nowatorskich działań, co stawia nas w branżowej awangardzie. Nasze usługi 

kierujemy do średnich i dużych klientów korporacyjnych, dla których tworzymy rozwiązania szyte 

na miarę. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem, szukamy kandydata na stanowisko: 

 

 

Stażysta 
 

Wymagania: 

 
• masz otwarty umysł, pragniesz zdobyć wiedzę i doświadczenie w marketingu internetowym 

• chcesz pracować w fajnym zespole 

• lubisz się uczyć, nie wahasz się pytać i „ogarniasz Internety” 

• znasz różnicę między wyszukiwarką, a przeglądarką, wiesz co to jest Google 

• nie obce jest ci pojęcie copywritingu 

• znasz język polski i lubisz pracę z treścią 

• znasz MS Excel 

• znasz język angielski na poziomie B2 

• potrafisz rozplanować swoją pracę i dobrze nią zarządzać 

 

Z nami nauczysz się: 

 
• co to jest SEO i jak działa pozycjonowanie stron 

• obsługi narzędzi oraz praktyk niezbędnych we wspieraniu widoczności stron  

w wyszukiwarkach 

• wielu innych zagadnień marketingu w Internecie, w zależności od predyspozycji 

 

Oferta: 

 

• płatny 3- miesięczny staż 
• jeśli się sprawdzisz – propozycję zatrudnienia 

• niepowtarzalną atmosferę w dynamicznie rosnącej firmie 

• dostęp do najnowszej wiedzy i technologii z zakresu marketingu w wyszukiwarkach 

• stałe podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych 

• miejsce pracy: biuro w warszawie na Saskiej Kępie 

 

 
Aplikacje przyjmujemy na adres olga@agencjawhites.pl, tytuł wiadomości Stażysta.  

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 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)" 

http://www.agencjawhites.pl/

