
 

  

 

 

 

 

 

Letni zdalny staż w dziale E-Commerce Born2Be 

Miejsce: Warszawa, al. Wyścigowa 6 

 
Czujesz się swobodnie w social mediach? Wiesz, że dobry content to klucz do sukcesu? Interesują Cię 
zagadnienia związane z SEO? To właśnie Ciebie szukamy do naszego zespołu E-Commerce Born2be! 
Digital Marketing i E-commerce to dynamicznie rozwijająca się dziedzina biznesu, pełna ciekawych działań. 
Łączy ze sobą wiele zagadnień, w tym znajomość najnowszych technologii, trendów i postaw konsumenckich. 
W naszym zespole nie ma miejsca na nudę! 
Zapewniamy świetną atmosferę w gronie młodego zespołu i otwartą komunikację. Będziesz ważną częścią 
naszego teamu, a co więcej, zgłębisz pełną wiedzę dotyczącą m.in.: Facebook Ads, AdWords i copywritingu. 
Wejdź na naszą stronę internetową (https://born2be.pl/) i sprawdź kim jesteśmy (należymy do AZAGROUP 
S.A.).  
 
Aby dołączyć do naszego zespołu jako Stażysta, postępuj według poniższych kroków: 
 
1. Wybierz obszar, który Cię interesuje: 

• SEM 

• SEO 

• Social Media Marketing 
 
2. Aplikuj!  
Zgłoszenia przyjmujemy na adres rekrutacja@azagroup.eu 
W treści wiadomości prosimy o informację, który obszar wybierasz dla siebie. 
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. 
 
Wymagania: 

• Podstawowa znajomość zagadnień związanych z social media marketing/SEO/SEM (zaawansowaną 
wiedzę my dostarczymy) 

• Wysokie zaangażowanie w powierzone zadania 

• Komunikatywność i umiejętność działania w zespole – kto pyta, nie błądzi :) 
 
Z naszej strony zapewniamy: 

• Dużą dawkę praktycznej wiedzy i możliwość nauki od ekspertów w swoich dziedzinach 

• Staż w 100% online, jesteśmy przygotowani do zdalnej współpracy 

• Niekorporacyjną atmosferę i pomocny zespół 

• Płatny 3-miesięczny staż (umowa zlecenie, stawka 17 zł netto/h), którym jednocześnie będziesz mógł 
zrealizować obowiązkowe praktyki uniwersyteckie 

 
 
 

Zrób pierwszy krok do przyszłej kariery! 

AZAGroup jest firmą z branży e-commerce prowadzącą sklepy z obuwiem 
i odzieżą Born2be, Renee oraz Multu w Polsce i zagranicą. 
Podstawą rozwoju naszej firmy jest zmiana. Nasz sukces opiera się na tym, że 
potrafimy się uczyć i chcemy eksperymentować. Budujemy i sprawdzamy efekty 
kolejnych projektów. Tworzymy nowe rozwiązania i udoskonalamy istniejące. 
Napędem dla naszego rozwoju są otwarci, pełni zapału ludzie. Obecnie AZATeam 
liczy ponad 200 osób pracujących w działach IT, e-commerce, produktu, marketingu, 
w logistyce czy Biurze Obsługi Klienta. 
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