
TUT Logistic Sp. z o.o. jest firmą, która zajmuje się szeroko pojętym e-marketingiem, sprzedażą i  
promocją w internecie. Posiada zaplecze wykwalifikowanych programistów, grafików, copywriterów 
i pozycjonerów pracujących nad nową jakością obecności w Internecie.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy Kandydatów/Kandydatki na stanowisko: 

Specjalista ds. Social Media 
Miejsce pracy: Warszawa, Radom, praca zdalna 

Opis stanowiska: 

• Prowadzenie profili na portalach społecznościowych (m.in. Facebook)
• Tłumaczenie tekstów 
• Redagowanie  wpisów,  odpowiadanie  na  zapytania  i  moderacja  dyskusji  na  forach 

internetowych
• Analiza efektów podejmowanych działań
• Poszukiwanie  nowych  rozwiązań  w  obszarze  Social  Media  oraz  wdrażanie  najlepszych 

praktyk
• Obsługa Klienta zagranicznego

Wymagania: 
• Biegła  znajomość  jednego  z  języków:  fińskiego/  duńskiego/  szwedzkiego/  łotewskiego/ 

estońskiego/ francuskiego/ greckiego / niemieckiego (native lub near native)
• Biegła znajomość języka angielskiego lub polskiego 
• Biegłe poruszania się w Internecie
• Mile widziana znajomość narzędzi marketingu internetowego
• Umiejętność tworzenia krótkich zapadających w pamięć tekstów
• Wykształcenie licencjackie 
• Minimum 1 rok doświadczenia w tłumaczeniu z języka polskiego/angielskiego na język obcy
• Kreatywność i komunikatywność, zaangażowanie w pracę

Oferujemy: 
• Pracę w młodym i dynamicznym zespole 
• Ciekawe i rozwojowe stanowisko
• Udział w współtworzeniu nowatorskich rozwiązań komunikacji online
• Dogodne warunku zatrudnienia: umowę o pracę, zlecenie, pracę stacjonarną lub zdalną 

CV proszę wysyłać na adres e-mail: praca@tutlogistic.pl w tytule wiadomości wpisując: Specjalista 
ds. Social Media.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).”
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