Młodszy specjalista e-commerce (bez doświadczenia)
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Wynagrodzenie: 3 300 - 5 200 zł/mies. brutto
Typ umowy: Umowa zlecenie
Wymiar pracy: Pełny etat
Miejsce pracy: Wrocław, Aleksandra Ostrowskiego 9
Oferta pracy dla studenta
Wymagane doświadczenie: Nie

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Młodszego specjalisty e-commerce ds. obsługi marketplace’ów, która obsłuży
nas w obsłudze polskich i zagranicznych marketplace'ów.
Nie musisz posiadać doświadczenia w obsłudze wyżej wymienionych marketplace’ów.
Pomocną radą będą służyli Ci nasi doświadczeni eksperci specjalizujący się w e-commerce na Allegro, Amazonie, eBay-u.
Twoim głównym zadaniem będzie rozwój/obsługa kanałów sprzedaży internetowej jak Amazon, eBay czy inne
marketplace'y. Chcemy stale poszerzać nasze zasięgi i grono miłośników yerba mate.
Co od nas otrzymasz?

● Oferujemy umowę zlecenie dla studentów lub umowę o pracę dla osób z doświadczeniem na tym stanowisku
pracy W przypadku gdy posiadasz status ucznia/studenta kwota brutto = netto - oferujemy stawkę na start w
wysokości 20zł/h + premia do 650 zł netto

● Pomoc przy wdrożeniu w nowe obowiązki pracy (mentor już na Ciebie czeka :))
● Możesz rozpoczynać pracę w godzinach 08:00 – 09:00. Sam decydujesz o której. Pracujemy 8 godzin. Nie ma
mowy o żadnych nadgodzinach czy pracy w weekendy. Szanujemy work-life balance. Pracujemy na pełen etat od
poniedziałku do piątku.
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Dofinansowanie do karty Multisport
Pomocny, zgrany zespół, w którym stawia się na współpracę, a nie rywalizację,
Jasne zasady i oczekiwania
Sprzęt niezbędny do wykonywania zadań
Żadnych nadgodzin ani pracy w weekendy
Nielimitowany dostęp do najpyszniejszej yerba mate w naszym układzie planetarnym ;)

Odnajdziesz się u nas jeśli:

● Potrafisz obsługiwać Excela w stopniu dobrym (wiesz jak na podstawie danych przeliczyć marże, by móc
stwierdzić kiedy opłaca się sprzedać dany produkt)

● Znasz język angielski na poziomie B2 (będziesz korzystać z anglojęzycznych stron oraz pisał/a e-maile po
angielsku)

● Lubisz analizować dane i potrafisz na podstawie posiadanych informacji (np. raportu) wyciągnąć właściwe wnioski
● Szybko wdrażasz się do pracy i chętnie poszerzasz swoją wiedzę i umiejętności (będziesz uczyć się obsługi danych
marketplaców)

● Nie czekasz aż ktoś powie Ci, co masz zrobić, a wręcz przeciwnie - wychodzisz sam z inicjatywą działania
...to być może jesteś osobą, której szukamy!

● Dodatkowym atutem będzie znajomość drugiego języka obcego.
● Mile widziane pierwsze doświadczenie związane z branżą e-commerce

Jakie czekają Cię zadania na tym stanowisku?
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Analizowanie rynku (obserwowanie na jakie produkty jest wzrost popytu i adekwatne do tego działania)
Planowanie i realizacja strategii sprzedażowych (nauczysz się tworzyć kosztorysy produktów na danej platformie)
Rozwój kanałów sprzedaży internetowej – Allegro, Amazon, eBay, Cdiscount i/lub inne marketplace’y zagraniczne
Rozwój sprzedaży i rozpoznawalności wskazanych marek własnych
Wyszukiwanie i nawiązywanie relacji z firmami oferującymi usługi magazynowania u nich towaru w krajach
zagranicznych. np. we Włoszech, a także wynegocjowanie z nimi warunków umowy

● Proponowanie poszerzenia oferty produktowej
● Uczestnictwo w przygotowywaniu koncepcji rozwoju usług, ofert, promocji i marketingu
● Współpraca z działem produktowym, graficznym, księgowym, magazynem oraz copywriterami
Miejsce pracy: Posiadamy biuro we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 (okolice FAT).
Jeszcze kilka słów o PoYerbani.pl
Jesteśmy jednym z największych importerów i dystrybutorów yerba mate na terenie Europy. Cieszymy się pozycją lidera
rodzimego rynku i mamy ogromny udział w tym, że grono sympatyków yerba mate wciąż się powiększa. Mimo to nie
jesteśmy żadną korporacją z open spacem na 500 osób, a grupą ambitnych, pomysłowych i pracowitych ludzi zakochanych
w Ameryce Południowej i przekuwających to w biznes. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu w przyszłości
zostaniemy największym producentem yerba mate i liderem sprzedaży internetowej.
Dołącz do nas i razem z nami realizuj misję dostarczania najwyższej jakości naturalnych produktów z różnych zakątków
świata, tak, by stały się powszechne i dostępne dla każdego bez najmniejszych ograniczeń! Podejmiesz się tej misji razem
z nami?

W razie pytań - zapraszam do kontaktu. Znajdziesz mnie na LinkedInie:
www.linkedin.com/in/bart%C5%82omiej-niewiadomski-64b769216/
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Chcesz aplikować?
Prosimy o wysłanie swojego CV. Dodatkowo prosimy napisać w wiadomości w kilka zdaniach dlaczego akurat Ciebie
powinnyśmy zatrudnić.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Agencja zatrudnienia – nr wpisu 24725
Informujemy, że w przypadku złożenia aplikacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę RBR Sp. z o.o., ul.
Skośna 11b, 21-040 Świdnik jako Administratora danych, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w
ogłoszeniu. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest przede wszystkim podjęcie działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą oraz zgoda wyrażona w zakresie dobrowolnie podanych przez Państwa danych w związku z
uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b),a) RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Szczegółowe
informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w Klauzuli informacyjnej dostępnej na naszej
stronie www.gruparbr.pl/rodo-umowa-cywilnoprawna/

