
Copywriter/Content Editor 
 

Twój zakres obowiązków: 

 opracowanie strategii komunikacji dla marek Diverse, Diverse Extreme Team i Coalition 

 tworzenie komunikacji marketingowej 

 kreatywne opracowania, koncepcje kreatywne, story, briefy, scenariusze 

 tworzenie komunikacji kampanii marketingowych 

 tworzenie, redakcja komunikatów PR-owych, press release 

 tworzenie, redakcja treści e-commerce 

 optymalizacja treści pod kątem SEO zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi oraz wskazaniami 

narzędzi SEO 

 tworzenie skutecznych komunikatów, wiadomości, mailingów, powiadomień push itp. 

 współpraca z działem marketingu 

 współpraca z działem e-commerce 

  

Nasze wymagania: 

 doświadczenie - minimum 2 lata na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie 

agencyjne, po stronie klienta w branżach fashion, retail, sport) 

 świetna znajomość zasad stylistycznych i gramatycznych w językach: polskim i angielskim  

 kreatywność, elokwencja i zdolność do nieszablonowego myślenia 

 umiejętność tworzenia koncepcji kreatywnych 

 umiejętność pisania interesujących, poprawnych językowo i merytorycznie tekstów 

 umiejętność przeprowadzenia researchu w Internecie na dowolny temat 

 umiejętność obsługi komputera, znajomość programów do edycji tekstu i ich chmurowych 

odpowiedników 

 bardzo dobra organizacja pracy 

 otwartość, umiejętność pracy w zespole 

 pozytywne i profesjonalne nastawienie do pracy połączone z podejściem „can-do” 

 chęć do nauki, rozwoju, optymalizacji pracy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi 

 samodzielność 

 terminowość 

 mile widziana znajomość narzędzi do copywritingu AI (Jarvis.ai, Copy.ai, Rytr.me)  

 mile widziana znajomość narzędzi do optymalizacji treści (Contadu, Surfer SEO) 

 doświadczenie w branży e-commerce będzie dodatkowym atutem 
 

Oferujemy: 

 Współpracę na podstawie umowy o pracę lub kontraktu B2B 

 Pracę w kreatywnym zespole 

 Zniżkę na odzież marki DIVERSE 

 Pakiet benefitów (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie) 

 Możliwość pracy zdalnej 

 Realny wpływ na rozwój marki  

 

  



Aplikacje prosimy przesyłać w formularzu zgłoszeniowym.  

Uprzejmie informujemy, że po analizie dokumentów, skontaktujemy się z wybranymi osobami. Rozpatrywane 

będą tylko podania zawierające następujące oświadczenie z podpisem: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ETOS S.A. ul. 

Bysewska 23, 80-298 Gdańsk. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a – zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust.1 lit. c – przepis prawa - 

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 30 dni od zakończenia 

aktualnej rekrutacji lub do dnia odwołania zgody a w przypadku przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające. Posiada Pani/Pan prawo do 

żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w 

oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niepodanie danych może skutkować 

odmową uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

 


