Jsme agilní tým. Při vývoji webových aplikací se zaměřujeme na to, co je opravdu užitečné. Produktivitu vnímáme
jako schopnost pracovat chytře.
Práce na webových projektech nás baví už od roku 1997. Mezi naše klienty patří velké firmy, školy, úřady, ale i
jednotlivci.
Těšíme se do práce. V našich kancelářích najdete vždy otevřené a přátelské prostředí. Bavíme se naší prací a chceme,
aby se k nám každý rád vracel.
Právě teď hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici

Administrátor obsahu internetových obchodů
Popis pracovní pozice
•
•
•
•
•
•
•

správa obsahu pro přední české a zahraniční e-shopy
studium informací o nových produktech a technologiích
studium technických nákresů výrobků
hledání vhodných zdrojů dat
příprava dat nových produktů, kontrola a úprava stávajících produktů (popisy, fotografie, kategorizace,
videa, názvy…)
podílení se na dlouhodobé standardizaci dat a zlepšování obsahu
komunikace s ostatními členy pracovního týmu

Požadujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SŠ vzdělání
znalost českého jazyka na vysoké úrovni
pokročilou znalost obsluhy PC (MS Excel, MS Word, Acrobat Reader, Total Commander, Youtube)
schopnost orientace v technické dokumentaci
svědomitost a pečlivost
znalost anglického jazyka (studium podkladů na zahraničních webech)
základní znalost HTML vítána
znalost editace obrázků vítána (IrfanView…)
znalost dalších jazyků vítána (němčina, italština, holandština, francouzština)

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zázemí stabilní prosperující společnosti
pracovní smlouvu na dobu neurčitou
klid na práci v moderních klimatizovaných kancelářích v centru Olomouce
nástupní plat 20.000 - 25.000,- Kč
flexibilní nastavení pracovní doby
stravenky
účast na školeních
příjemný kolektiv
firemní akce
občerstvení na pracovišti a neformální pracovní prostředí
možnost nákupu výrobků partnerských firem za výhodné ceny

Pokud chcete uplatnit své zkušenosti, nápady a znalosti a naše nabídka vás zaujala, budeme rádi, když nám zašlete svůj
životopis na hajny@proclient.cz.
PRO CLIENT, s.r.o., Ing. Pavel Hajný, Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, www.proclient.cz

