WEB TECHNOLOGY ADMINISTRATOR
Navrhuje a spoluvytvára webové stránky v zmysle webovej stratégie spoločnosti. Zastrešuje ich administráciu a
riadenie pre všetky segmenty a oblasti firmy. Pozná a využíva hlboké znalosti webových technológií - prehliadačov,
grafických aplikácií a iných nástrojov pre optimalizáciu webových business riešení.
miesto práce:

nie je pevne stanovené buď Liptovský Mikuláš, alebo Poprad, alebo Bratislava, po
dohode možnosť pracovať z domu

typ úväzku, termín nástupu:

hlavný pracovný pomer, ASAP

mzda:

od 1.000 € základná mzda brutto /finálna úroveň základnej mzdy závisí od
individuálnych schopností skúseností vybraného kandidáta/ až do 2.000 € brutto

kontakt:

Magdaléna Kudelová, kudelova@tmr.sk, +421 905 974 947

• vytvára webové stránky či už vo vlastnej réžii alebo v spolupráci s externými partnermi
• monitoruje funkčnosť stránok a relevantnosť ich obsahu
• spolupracuje s editormi na definovaní obsahu stránok
• riadi a zodpovedá za zmeny vo webových stránkach (technologické a procesné)
• navrhuje a optimalizuje využívanie online analytických a vyhľadávacích funkcií ako je SEO
• navrhuje inovácie vo využívaní moderných technológií v oblasti webov
• spolupracuje na integráciách webových stránok
• riadi a administruje DNS záznamy a bezpečnosť stránok
Požadujeme: vysokoškolské vzdelanie v odbore IT/elektrotechnické, prax na obdobnej pracovnej pozícii min.
posledné 4 roky, aktívna znalosť AJ, odborné znalosti – HTML, SEO, Analytické nástroje, Browser metódy, CMS,
Web bezpečnosť a iné v oblasti webovej technológie, vodičský preukaz „B“, dobré organizačné schopnosti,
komunikácia ( jednanie s ľuďmi ), zodpovednosť, flexibilitu, precíznosť, zvládanie stresu, motivovanie ľudí,
samostatnosť pri riešení úloh a riadení priorít.
Si samostatný, orientovaný na zákazníka a výsledok, máš znalosti s web administráciou, správou web stránok
a web aplikácií?
Tak využi svoju šancu a pridaj sa k nám. Staň sa súčasťou profi IT tímu TMR ☺.
Poskytujeme možnosť lyžovania vo Vysokých a Nízkych Tatrách, rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass,
zamestnanecké pobyty, množstvo zliav a výhod ), možnosť ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rozvoja.
Neposkytujeme ubytovanie.

