Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z ponad 27- letnią historią gospodarczą, zatrudniamy ok. 250
osób. Poprzez sieć własnych hurtowni zajmujemy się zaopatrzeniem w artykuły ogrodnicze profesjonalnych
producentów, centrów ogrodniczych, sklepów ogrodniczych, sieci handlowych. Współpracujemy z dostawcami z
całej Europy. Posiadamy odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Rumuni, na
Łotwie i Białorusi. Prowadzimy 4 własne centra ogrodnicze, jesteśmy właścicielem firmy nasiennej PNOS w
Ożarowie Mazowieckim. Wdrażamy nowe technologie upraw ogrodniczych. Jesteśmy jednym z wiodących
przedsiębiorstw w branży ogrodniczej oraz jedynym notowanym na Rynku NewConnect Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji o naszej Spółce można znaleźć na stronie internetowej www.hortico.pl.
W związku z intensywnym rozwojem naszego sklepu internetowego e-hortico.pl poszukujemy do naszego
zespołu osób chętnych do podjęcia bezpłatnych 1-3 miesięcznych praktyk on-line na stanowisku:
Copywriter w sklepie internetowym
w branży Home&Garden
Miejsce pracy: zdalnie, Wrocław, ul. Giełdowa 12H lub Świdnica, ul. Częstochowska 2
Zakres obowiązków





tworzenie angażujących opisów produktów ogrodniczych z uwzględnieniem UX i SEO,
tworzenie opisów kategorii i producentów produktów oferowanych przez sklep,
tworzenie artykułów poradnikowych na blogi z branży ogrodniczej
współpraca z zespołem zajmującym się sprzedażą on-line

Od kandydatów oczekujemy






chęci do nauki i pracy, zaangażowania, sumienności i systematyczności
zainteresowania / znajomości produktów z branży ogrodniczej
lekkiego pióra, kreatywności w tworzeniu treści, a także znajomości zasad ortografii i interpunkcji
swobody w obsłudze programów MS Word i MS Excel
mile widziane doświadczenie w podobnym zakresie obowiązków

Oferujemy





możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w prężnie działającej firmie w sektorze ogrodniczym
możliwość pracy zdalnej i dostosowania czasu pracy do zajęć na uczelni
zaświadczenie o odbyciu praktyk, referencje
możliwość nawiązania stałej współpracy dla najlepszych praktykantów

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV na adres:

lukasz.jasionowicz@hortico.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

