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Lubisz i potrafisz pisać? Zapraszamy!
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Pisanie sprawia Ci przyjemność? Potrafisz szybko wyszukać interesujące Cię informacje?
Lubisz być na bieżąco? Poprawność językowa nie jest Ci obca? Jeśli tak – zapraszamy do
kontaktu. Być może staniesz się częścią naszej redakcyjnej drużyny.

Co będziesz robić jako redaktor? Raczej będziesz pracować w biurze lub zdalnie w swoim domu – interesuje nas
głównie bieżące monitorowanie mediów pod kątem informacji, pisanie artykułów na zlecone lub zaproponowane
przez siebie tematy, pozyskiwanie wypowiedzi w określonym temacie (telefon, e-mail, bądź osobiście jeśli masz
możliwość i lubisz spotykać się z ludźmi), prace copywriterskie związane z rozwojem serwisu.
Co oferujemy:
- wynagrodzenie za każdy materiał (forma umowy do uzgodnienia),
- kontakt z ciekawymi ludźmi z regionu Śląska Cieszyńskiego,
- możliwość zdobycia doświadczenia redaktorskiego i dziennikarskiego, jeśli go nie posiadasz, a jeśli zaś posiadasz –
możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez nowe wyzwania,
- szkolenia z zakresu obsługi systemu CMS, obróbki zdjęć, fotografii, tekstów dziennikarskich itp.
- tekstowe wyzwania i kawę w biurze w nieograniczonej ilości :)
Jeśli:
- potrafisz poprawnie pisać w języku polskim,
- cechuje Cię rzetelne i obiektywne podejście do faktów,
- jesteś zainteresowana/-y lokalnymi wydarzeniami,
- wykazujesz samodzielność, kreatywność, własną inicjatywa,
- masz „lekkie pióro”, posiadasz umiejętność logicznego i stylistycznego formułowania treści,
- umiejętne wyszukujesz informacji w Internecie,
- łatwo nawiązujesz i utrzymujesz kontakty z ludźmi,

- posiadasz choćby minimalne doświadczenie w dziennikarstwie (nie jest to warunek konieczny, ale mile widziany)
prześlij do nas swoje CV!
CV (wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych do potrzeb rekrutacji) prosimy przesyłać na adres
rekrutacja@ox.pl
Prosimy też o załączenie "próbki" swoich tekstów, linków do bloga, strony, portfolio itp.

Redakcja rezerwuje sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych jest OX.PL Sp. z o.o. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie
określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i
następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OX.PL Sp. z o.o.. moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i
przyszłych procesów rekrutacji.
W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana
danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez OX.PL Sp. z o.o.
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