
Glasmark Sp. z o.o. to stabilna polska firma z ponad 29 letnią tradycją na rynku. 

Jesteśmy liderem w zdobieniu szkła użytkowego, ceramiki i opakowań szklanych. Szkło to 
nasza pasja, a naszą misją jest kreowanie trendów zdobniczych i dążenie do perfekcji w 

każdym aspekcie naszej pracy. 

W związku z rozwojem firmy Glasmark Sp. z o.o. poszukujemy kandydatów do pracy na 
stanowisku: 

 

SPECJALISTA DS. ROZWOJU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ 
Miejsce pracy: Krosno, woj. Podkarpackie 

 

Opis stanowiska: 

• Współtworzenie, wdrażanie i koordynacja strategii e-commerce w firmie, sklepie 

internetowym, w sprzedaży na platformach np: Allegro, Amazon, Ebay itp. 

• Inicjowanie i prowadzenie projektów związanych z rozwojem sklepu internetowego i 

sprzedaży e-commerce. 

• Zarządzanie ofertą i sprzedażą, aktualizacja oferty produktowej – wprowadzanie 

pakietów sprzedażowych i tworzenie polityki cenowej. 

• Tworzenie kampanii e-marketingowych, oraz wdrażanie strategii i rozwiązań 

zwiększających efektywność sprzedaży online, szukanie usprawnień w UX. 

• Analizowanie danych, w tym przede wszystkim źródeł konwersji, wizyt oraz zachowań 

użytkowników, a następnie wyciąganie wniosków i wdrażanie nowych rozwiązań. 

• Bieżąca analiza trendów w e-commerce na rynku oraz działań i ofert konkurencji. 

Wymagania: 

• Doświadczenie w prowadzeniu oraz rozwijaniu internetowego kanału sprzedaży.  

• Znajomość zagadnień i narzędzi oraz rozwiązań wspierających sprzedaż internetową - 

Google Analytics, Google Adwords, Google Search Console. 

• Umiejętność analizy ruchów i działań użytkowników e-sklepu. 

• Samodzielność, systematyczność, dokładność , zaangażowanie i inicjatywa w 

codziennym działaniu. 

• Język angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację. 

Oferujemy: 
 

• Umowa o pracę w stabilnej finansowo firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• Szkolenia tematyczne związane ze stanowiskiem pracy, 

• Motywacyjny system wynagrodzeń, powiązany z realizacją budżetów, 

• Możliwość rozwoju zawodowego, 



• Narzędzia pracy, adekwatne do zajmowanego stanowiska. 

 
 
Naszą siłą są ludzie, dołącz do nas!  
Więcej o nas na www.glasmark.pl 

 
Osoby zainteresowane proponowanym stanowiskiem proszone są o przesłanie CV i listu 
motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  
 
rekrutacja@glasmark.pl 
 
W temacie wiadomości należy napisać nazwę stanowiska na który Państwo aplikują.  
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. 
 
 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracyZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Glasmark Sp. z o.o. z 
siedzibą na ulicy Pużaka 63 C w Krośnie.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.3. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych 
rekrutacji5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania.6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne 
w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

 

http://www.glasmark.pl/

