
Szczegółowy program stażu
Planowanie i Retencja

1. Opis programu

Łączna liczba godzin do zrealizowania: 378 godz. (126 godzin / miesiąc) 

lub 504 godz. (168 godzin / miesiąc).

Staż dotyczy współpracy w dziale Marketingu firmy Glosel. Zapoznasz się ze sposobem funkcjono-

wania działu, będziesz uczestniczyć w wielu zadaniach, projektach związanych z pracą działu oraz 

zespołu, w którym odbywać będziesz staż. Założeniem tego trzymiesięcznego programu jest to, aby 

po jego zakończeniu być w stanie pełnić obowiązki młodszego specjalisty w zespole.

2. Twoje CELE edukacyjne

3. ŹRÓDŁA WIEDZY i narzędzia, z których będziesz korzystać

Zapoznanie z procesem planowania kampanii marketingowych.

Przyswojenie wiedzy dotyczącej zarządzania sklepami internetowymi w zakresie przygoto-

wywania promocji, stron docelowych kampanii oraz komunikacji.

Zdobycie umiejętności wykorzystywania narzędzi / kanałów, tj.: email, sms, webpush,

do prowadzenia kampanii marketingowych.

Przyswojenie wiedzy dotyczącej precyzyjnego briefowania.

Zapoznanie z elementami planowania i samodzielnego prowadzenia kampanii z wykorzy-

staniem dostępnych narzędzi komunikacji.

Poznanie sposobów monitorowania i raportowania skuteczności prowadzonych działań.

    • Szkolenia wewnętrzne.

    • Oprogramowanie do zarządzania treściami reklamowymi w sklepie internetowym (AdServer).

    • Narzędzie do prowadzenia komunikacji: sms, newsletter, webpush.

    • Platforma Marketing Automation.

    • Aplikacja do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp.

    • Oprogramowanie do generowania kodów rabatowych.

    • Procedury opisujące funkcjonowanie i obowiązki zespołu.

    • Struktura firmy i działu marketingu.



Narzędzia do komunikacji

        Gmail

        Google Chat

        Google Meet

Narzędzia do organizacji pracy i projektów

        ClickUp

4. CZAS, który z nami spędzisz

Planowany dzienny czas pracy: 6 lub 8 godz. (tryb wybierasz przed rozpoczęciem stażu).

Planowane godziny pracy: 8:00–14:00 lub 8:00–16:00 (w zależności od wybranego trybu stażu).

Planowane pracujące dni tygodnia: poniedziałek–piątek

5. W czasie STAŻU będziesz

Współtworzyć plan kampanii marketingowych.

Prowadzić wybrane kampanie marketingowe, o stopniu złożoności dostosowanym do 

Twoich umiejętności.

Uczestniczyć w spotkaniach zespołu Planowania i Retencji oraz spotkaniach dotyczących 

wybranych projektów w ramach zespołów dedykowanych tym projektom.

Analizować efekty kampanii i dostarczać spostrzeżenia na ich temat.

Wspierać koleżanki i kolegów w ich codziennych zadaniach.

6. Pierwszego dnia

Poznasz zespół, opiekuna stażu oraz przestrzeń biurową.

Otrzymasz komputer, swoje miejsce do pracy oraz odpowiednie uprawnienia, umożliwiające 

poruszanie się po firmie.

Dowiesz się więcej o Glosel, o naszej historia, misji, wizji, wartościach, którymi się kierujemy.

Poznasz strukturę, cele, charakterystykę działalności, kulturę organizacyjną.

Wskażemy Ci sposoby komunikacji, zasady postępowania.

Przekażemy Ci obowiązujące w firmie przepisy, zapoznamy z regulaminem BHP oraz innymi 

istotnymi kwestiami związanymi z twoim stażem.



Wiedza zawodowa

7. Po zakończeniu STAŻU będziesz umiał/a

Przygotować plan marketingowy oparty na celach z wykorzystaniem narzędzi: newsletter, 

sms, webpush.

Realizować kampanie z wykorzystaniem powyższych narzędzi.

Posługiwać się platformą marketing automation w zakresie prowadzenia działań z wykorzy-

staniem newsletterów, sms, webpush-y.

Tworzyć proste scenariusze marketing automation.

Obsługiwać AdServer do zarządzania materiałami reklamowymi.

Analizować podstawowe dane i tworzyć raporty w Google Analytics i Google Data Studio.

Przygotować wraz z zespołem materiały reklamowe i projekty stron docelowych kampanii.

Zarządzić prostym projektem.

Wskazać zalety wykorzystania określonych narzędzi przy tworzeniu planu marketingowego.

Umiejętności zawodowe

    • Planować, realizować i kontrolować kampanie marketingowe w internecie.

    • Skutecznie realizować działania e-mail, sms, webpush.

    • Automatyzować komunikację marketingową w zakresie podstawowym.

    • Wybrać odpowiednie media do założeń kampanii.

    • Monitorować realizację kampanii.

Kompetencje społeczne

    • Komunikować swoje oczekiwania względem kampanii.

    • Dobrze organizować swoją pracę.

    • Współpracować z zespołem – koordynować projekty, przedstawiać i wdrażać własne pomysły.

    • Przekazywać informację zwrotną w zakresie pracy działów współpracujących.

Proste zasady

8. Rekrutacja do programu stażowego

Program stażowy trwa 3 miesiące – od 1 lipca do 30 września – lub w innym terminie ustalo-

nym indywidualnie.

Płatna umowa stażowa (2 250 lub 3 000 zł brutto miesięcznie, w zależności od wybranego 

trybu godzinowego 6/8 dziennie).

Wdrożenie w wybranym dziale marketingu i realizacja samodzielnego projektu.

Możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami w największym e-commerce w Polsce 

północno-wschodniej.



Rekrutacja:

Przygotuj CV.

Prześlij swoje zgłoszenie na adres: HR@glosel.pl, w tytule maila wpisz „STAŻ MARKETING”.

Termin przesłania zgłoszenia: 21 maja 2021 r. na staż rozpoczynający się 1 lipca.

Zaprosimy wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną online, składającą się z 

wywiadu i przygotowania case study.

Po podjęciu przez nas decyzji otrzymasz informację zwrotną, także jeśli odpowiedź będzie 

negatywna.

Po pozytywnej decyzji otrzymasz zaproszenie do udziału w stażu.

Rozpoczynasz staż 1 lipca lub innym ustalonym, dogodnym terminie.


