
 

 

Należymy do Group One - największej niezależnej grupy komunikacyjnej na polskim rynku, w której skład 

wchodzą agencje reklamowe, domy mediowe oraz my, czyli SalesTube, agencja e-commerce performance.  

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która kompleksowo zajmuje się biznesem e-commerce. Od przygotowania 

projektu, strony sklepu i jego zaplecza technologicznego, procesu magazynowania i logistyki przez działania 

marketingowe (różne kanały performance marketingu), aż po optymalizację czyli usprawnienie wszystkich 

procesów związanych ze sprzedażą online. A wszystko to robimy po to, aby zwiększyć zyski naszych klientów 

oraz pozyskać nowych klientów dla ich biznesów.  

W naszej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, trendy i rozwiązania  

z szeroko pojętego świata digitalu, które przekładają się na skuteczność działań  

i zadowolenie klientów. 

 

Dowiedz się więcej o nas na: http://www.salestube.pl/praca 

 

Dołącz do grona pozytywnie zakręconych osób, dzięki którym rozpoczniesz swoją przygodę z rynkiem mediów 

online, jako: 

Paid Social Trainee 

 
Do Twoich obowiązków należeć będzie m.in.: 

● obsługa klientów (raportowanie, omawianie wyników kampanii, rekomendacje zmian etc.) 

● bieżąca analiza i optymalizacja kampanii pod kątem zakładanych celów, KPI 

● aktywna współpraca z innymi działami firmy 

● czynny udział w rozwoju kompetencji własnych oraz firmy 

 
Oczekujemy od Ciebie: 

● umiejętności analitycznego myślenia oraz sprawności w operowaniu liczbami 

● bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excela 

● smykałki do tworzenia angażujących prezentacji 

● umiejętności nawiązywania kontaktów i budowania długofalowych relacji 

● samodzielności w myśleniu i działaniu 

● mile widziane zainteresowanie mediami społecznościowymi, w szczególności płatnymi reklamami m.in. 

na Facebooku. 

 
Oferujemy Ci: 

● niepowtarzalny klimat pracy w największej niezależnej grupie komunikacyjnej w Polsce 

● pracę przy projektach dla największych klientów z branży: E-commerce, finansowej, telekomunikacyjnej, 

FMCG i innych 

● możliwość szybkiego rozwoju i wsparcie doświadczonych specjalistów 

● szkolenia, które pomagają nabyć nowe kompetencje z różnych obszarów 

● wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy pracownikami (rozgrzewające umysły Śniadania Mistrzów 

oraz Inspirujące Piątki) 

● dodatkowe benefity po okresie próbnym (m.in. Multisport, opieka medyczna) 

● świeże owoce dwa razy w tygodniu 

● stół do piłkarzyków, PlayStation, bezpieczny parking dla rowerów 

● pracę od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17, a w piątki 9-15 :) 

 

 
 

A teraz czas, abyś poznał nas bliżej. 
Prześlij CV na adres: 

rekrutacja@salestube.pl z dopiskiem “Paid Social Trainee” 
 

Jeśli jeszcze nie wiesz, w którym kierunku chcesz się rozwijać, prześlij nam swoje CV, a my 

dopasujemy Twoje kompetencje do odpowiedniego zespołu. 

http://www.salestube.pl/praca
mailto:rekrutacja@salestube.pl

