
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA SEM SEMPIRE to ponad 20-osobowy zespół specjalistów z obszarów 
budowania strategii SEM, specjalistów ds. SEO, analityki internetowej oraz kampanii Ads. Jesteśmy 
Partnerem Google, a doświadczenie zespołu sięga ponad 11 lat, podczas których zrealizowaliśmy ponad 
1000 projektów reklamowych. Specjalizacje naszej agencji do pozycjonowanie (SEO) oraz kampanie 
Google Ads, realizowane zarówno w wyszukiwarce jak i na najpopularniejszych stronach www oraz 
aplikacjach komórkowych. Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie w zakresie SEM w zakresie 
zwiększenia zasięgu dotarcia do potencjalnych klientów w Internecie przy wykorzystaniu szeregu 
specjalistycznych narzędzi, w tym również autorskich. Doskonały zespół oraz technologia pozwalają na 
skuteczną realizację celów naszych klientów oraz zachowanie najwyższej jakości świadczonych usług.  

Dla kogo? Studenci 
Mediaworkingu  

Zadania stażysty:  

● doradzanie klientom optymalnych rozwiązań z zakresu SEM  

● kreowanie kampanii reklamowych w wyszukiwarce  

● przygotowanie analiz dla klientów  

● poszerzanie bazy potencjalnych klientów  

● współpraca z partnerami firmy  

● asystowanie doświadczonemu specjaliście SEM  

Dlaczego warto?  

● weźmiesz udział w szkoleniach wdrażających  

● w kolejnych miesiącach przewidziany jest pełen pakiet szkoleń, w tym szkolenia pozwalające uzyskać 
indywidualny certyfikat Google  

● będziesz mieć możliwość przedłużenia praktyk na kolejne 3 miesiące w formie odpłatnej bądź 
zatrudnienia  

● po zakończonej praktyce otrzymasz referencje  

Wymiar czasu  

● przy praktykach 3 miesięcznych – około 30 h/tydzień  

Zgłoszenia wraz z CV oraz portfolio należy wysyłać na biuro.karier@cdv.pl do 24 kwietnia 2019 r. W 
CV koniecznie należy umieścić i podpisać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do programu stażowego (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).  
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