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PRAKTYKANT/STAŻYSTA W DZIALE SPRZEDAŻY I MARKETINGU 

 

ARCHMAN to skrót od architects of management solutions. Są to utalentowani programiści, specjaliści ds. jakości i 

wdrożeń, kierownicy projektów, specjaliści ds. sprzedaży i marketingu. Ten znakomity zespół stworzył i rozwija 

NAVIGATOR – oprogramowanie do zarządzania dokumentacją w firmie. Koncentrujemy się na budowie jednego 

produktu i wkładamy w niego całe serce. 

 

Jako część zespołu sprzedaży i marketingu będziesz: 

• współtworzyć treści marketingowe i eksperckie, 

• współadministrować profile firmowe w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), 

• współadministrować stronę firmową, 

• miał/miała możliwość poznać podstawy SEO i nauczyć się koordynować działania w tym obszarze, 

• miał/miała możliwość poznać podstawy płatnych form promocji w internecie (Google Ads, LinkedIn Ads) i 

nauczyć się koordynować działania w tym obszarze, 

• mógł/mogła spróbować swoich sił w roli prezentera/prezenterki podczas webinarów i nagrywania innych form 

wideo. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Dobra znajomość języka polskiego (min. B2) oraz języka angielskiego (min. B2) w mowie i piśmie. 

• Swoboda w pisaniu tekstów. 

• Biegła znajomość komputera, w tym pakietu MS Office. 

• Umiejętności analityczne i wyciągania wniosków. 

• Odpowiedzialność i terminowość. 

 

Mile widziane: 

• Doświadczenie w pracy z CMS (Wordpress). 

• Doświadczenie w pracy z kamerą. 

 

Oferujemy: 

• 2 tygodnie nieodpłatnej praktyki, a po jej zakończeniu odpłatny staż w wymiarze 80-100 godzin/miesięcznie 

przez min. 3 miesiące. 
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• Możliwość zatrudnienia oraz uzyskania referencji. 

• Pełną/częściowo pełną pracę zdalną. 

• Atrakcyjną lokalizację siedziby firmy w centrum Krakowa (ul. Westerplatte 1). 

• Elastyczny czas pracy (godziny rozpoczęcia pracy między 8 a 10). 

 

CV/Aplikację należy kierować na adres e-mail: yaryna.onishechko@archman.pl.  

_______________________________________________________________________________________________ 

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  

w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z powyższym przedstawiamy Państwu następującą  

informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

W związku z prowadzonym procesem rekrutacji informujemy, że: 

1. Archman Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-150 przy ul. św. Filipa 17 w świetle przepisów jest 

administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób 

bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu 

Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji oraz 

miesiąc po ich zakończeniu Archman Sp. z o.o., siedziba: ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków. Wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy KRS. KRS: 0000276876, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 250.000 ZŁ, NIP: 677-22-86-732, 

REGON: 120434381, www.archman.pl. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej, pracownikom lub 

współpracownikom administratora danych osobowych na podstawie udzielonego upoważnienia, podmiotom 

doradczym, kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom ochrony 

mienia oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa. 

6. Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie 

możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym 

praw własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w 

których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będzie mogła/mógł  

7. Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana danych 

oraz od celu ich przetwarzania. Wnioski można przesyłać listownie na adres naszej siedziby lub e-mailowo na 

adres: biuro@archman.pl. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie 

rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. 
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