
Groupon (NASDAQ: GRPN) Groupon to największa w Polsce platforma usług w internecie, która sprawia, że przestajemy planować, a zaczynamy przeżywać. Przedsiębiorcy za pośrednictwem serwisu proponują przeróżne oferty (od romantycznej kolacji przy świecach, przez abonament telefoniczny, bilety do teatru czy skoki na bungee), zachęcając użytkowników do wyjścia z domu i spróbowania czegoś nowego lub odwiedzenia ulubionego miejsca w cenie jak dla stałego klienta. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz tysiącom partnerów biznesowych, Groupon podpowiada najlepsze oferty na usługi, podróże, wydarzenia kulturalne i produkty na całym świecie – w cenach nie do pobicia. 

Content Manager z językiem niemieckim 
Miejsce pracy: Warszawa 

Zakres obowiązków: 

 przygotowywanie treści ofert e-commerce w języku niemieckim; 

 dbanie o atrakcyjny i spójny wygląd oferty na stornie internetowej Groupon. 

 wprowadzanie poprawek do już istniejących treści.  

 
Wymagania: 

 Biegła znajomość  języka niemieckiego w mowie i piśmie (min. C1); 

 Znajomość  kultury Niemiec, która umożliwi kreatywne przygotowywanie treści ofert dla 
rynku niemieckiego; 

 Lekki język, kreatywność i nieszablonowe myślenie; 

 Doskonała znajomość zasad ortografii oraz interpunkcji; 

 Efektywność, dobra organizacja pracy, motywacja i zapał; 

 Mile widziane doświadczenie (dziennikarstwo, copywriting, content marketing). 

 
Oferujemy: 

 Szansę rozwoju w dynamicznej branży e-commerce; 

 Pełną wyzwań pracę w rozwojowym, międzynarodowym środowisku; 

 Stabilne warunki zatrudnienia i atrakcyjny system premiowy; 

 Atrakcyjne benefity pracownicze (m.in.: ubezpieczenie medyczne, karta MultiSport); 

 Przyjazną atmosferę w pracy, świeże owoce każdego dnia i wiele innych; 

 Komfortowe biuro w samym centrum Warszawy. 

Jeśli nasza oferta Cię zainteresowała, wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@groupon.pl. W razie 
pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 664 740 042. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 
2002 nr 101, poz. 926) 
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