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Linki

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

administratorem Pani/Pana danych osobowych. 
2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email dpo@tme.eu;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) i 
mogą być przetwarzane w celu uczestnictwa w rekrutacji oraz, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, również w celu 
uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach; 
4. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do w terminie do 5 miesięcy od zakończenia rekrutacji a w przypad-
ku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych do przyszłych rekrutacji do chwili cofnięcia zgody na wykorzystywanie 
danych w przedmiotowym celu;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania.
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofa-
nia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.
8. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do 
przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzo-
wanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane 
innemu administratorowi danych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych.

Wyślij CV na praca@tme.pl. Aplikując prosimy o załączenie poniższych klauzul:

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, 
   w celu uczestnictwa w rekrutacji; 
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych, 
   w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach.

Zadania, które chcemy Ci powierzyć to:

• rozwój i optymalizacja kampanii Paid Search w kilkudziesięciu krajach
   (nacisk na ROI);
• monitorowanie kampanii w zakresie ustalonych budżetów;
• współpraca z dedykowanym opiekunem Google oraz copywriterami;
• wsparcie marketingu w promowaniu akcji marketingowych;
• poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu automatyzację działań;
• analiza działań konkurencji w zakresie Google Ads;
• analiza i raportowanie efektywności prowadzonych działań.

Oczekujemy:

• wykształcenia wyższego;
• doświadczenia w zarządzaniu i optymalizacji kampanii płatnych z budżetami
   na poziomie powyżej 10 000 zł / miesięcznie w wyszukiwarkach internetowych
   (Google Ads);
• umiejętności analitycznych;
• znajomości języka angielskiego;
• dbałości o jakość swojej pracy;
• chęci nieustannego rozwoju.

• Mile widziane:

• znajomość Google Analytics / Google Ads Editor / MS Excel;
• posiadanie certyfikatów Google Ads;  
• wiedza na temat obsługi kampanii SEM w wyszukiwarkach zagranicznych
   (np. Bing, Yandex, Seznam);
• doświadczenie w pracy z Google Ads 360  (DoubleClick).

Co oferujemy?
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I o wiele więcej...

Posiadasz certyfikat Google Ads, znasz angielski i masz umiejętność analitycznego 
myślenia? Kampanie marketingowe i analiza działań konkurencji nie są Ci obce? Jeśli 
na te pytania odpowiedziałeś twierdząco to mamy idealna pracę dla Ciebie!
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