REDAKTOR PORTALI BRANŻOWYCH
WWW SPECIAL-OPS.pl i elektro.info.pl

Miejsce pracy: Warszawa
Obowiązki:
• tworzenie aktualności i artykułów na podstawie materiałów merytorycznych,
uwzględniając wytyczne SEO oraz opracowanie redakcyjne otrzymanych tekstów PR
i partnerów;
• zarządzanie treściami na portalu w celu zwiększania atrakcyjności odbioru;
• research tematyczny materiałów na potrzeby portalu;
• dobór materiałów redakcyjnych do cotygodniowych newsletterów;
• współprowadzenie profilu portalu w serwisie Facebook;
• współpraca z działem handlowym w zakresie przygotowania materiałów
merytorycznych;
• kontrola jakości treści dostarczanych przez autorów zewnętrznych
(przy współpracy z redaktorem technicznym i merytorycznym) i kontrola treści
reklamowych (zgodnie z tematyką portalu);
• współpraca z grafikami w zakresie przygotowania materiałów graficznych
do tworzonych treści lub też samodzielne ich przygotowanie w prostej formie;
• kontakt z użytkownikami, organizacjami i instytucjami (organizowanie konkursów,
wsparcie barterowe, patronaty medialne, pozyskiwanie nowych treści);
• reprezentowanie tytułu podczas wydarzeń branżowych;
• wsparcie komunikacyjne wydarzeń organizowanych przez redakcję/wydawnictwo;
• wsparcie działu dystrybucji oraz księgarni działającej w ramach wydawnictwa
w promocji tytułu/marki i publikowanej literatury fachowej.
Oczekiwania:
• „lekkie pióro” - umiejętność poprawnego językowo pisania na każdy temat
(we współpracy z redaktorami technicznymi/merytorycznymi);
• doświadczenie w redagowaniu tekstów (mile widziane doświadczenie w pracy
w redakcji, w agencji public relations itp.);
• umiejętność interkontekstualnego łączenia faktów na poczet tworzonych treści
(kreatywność w tworzeniu treści na portal i profile w mediach społecznościowych,
„otwarta głowa”, nieszablonowe podejście);
• umiejętność pracy pod presją czasu;
• mile widziana znajomość HTML i CMS oraz zasad SEO pod kątem tworzenia
artykułów;
• zainteresowanie branżą elektroenergetyczną i/lub militarną (w tym wykształcenie
kierunkowe), a także znajomość obsługi programów graficznych będą dodatkowym
atutem.
Oferujemy:
• dużą samodzielność i możliwość współtworzenia marki specjalistycznych tytułów;
• możliwość zdobycia wszechstronnego i bogatego doświadczenia redakcyjnego;
• przyjazną, niekorporacyjną atmosferę pracy;
• stabilne warunki zatrudnienia (pełen etat, umowa o pracę, b2b);
• możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach branżowych.
CV i listy motywacyjne wraz ze zgodą na przetwarzanie danych na potrzeby procesu
rekrutacji bardzo prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@medium.media.pl
z tytułem maila - REDAKTOR WWW.

