
Szczegółowy program stażu
E-commerce

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

Celem edukacyjnym jest poznanie podstawowych pojęć i sposobu funkcjonowania marketingu 

efektywnościowego w zakresie 3 pionów kompetencji: 

3. ŹRÓDŁA WIEDZY i narzędzia, z których będziesz korzystać

Performance (Google Ads, Afiliacja, Ceneo) i SEO.

Analityka internetowa (zachowania użytkowników na www,

blogu oraz sklepie).

UX (doświadczenia użytkownika na www sklepu).

Performance (Google Ads, Afiliacja, Ceneo) i SEO:

         Google Ads

         Sieci afiliacyjne

         Porównywarki cenowe

         Search Console

         Wordpress

Analityka internetowa (zachowania użytkowników: blog, sklep online):

         Microsoft Excel 

         Google Analytics

         Data Studio



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

Kontaktować się z agencjami.

Prowadzić bieżącą analizę efektywności działań marketingowych.

Współtworzyć i analizować kampanię PPC i PPS.

Optymalizować proces pozyskiwania ruchu.

Raportować prowadzone działania.

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 historii, 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 regulamin BHP oraz innymi 

istotnymi kwestiami związanymi z Twoim stażem.

UX (doświadczenia użytkownika w sklepie online):

         Google Optimize 

         Prefixbox

         HotJar

Narzędzia do komunikacji:

         Gmail

         Google Chat

         Google Meet

         Struktura firmy i działu marketingu

Narzędzia do organizacji pracy.

Aplikacja do zarządzania projektami ClickUp.



Wiedza zawodowa

7. Po zakończeniu STAŻU będziesz umiał/a

    • Zastosować w praktyce narzędzia wymienione w punkcie 3.

    • Omówić charakterystykę i wykorzystać systemy zewnętrzne, umożliwiające pozyskanie ruchu.

    • Wykorzystać wiedzę o analizie ruchu w sklepie internetowym i na blogu. 

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.

Umiejętności zawodowe

    • Przeanalizować dokumentację techniczną.

    • Wykorzystać system zarządzania projektami. 

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.


