
 
 
Ranking-oczyszczaczy.pl to najczęściej odwiedzany niezależny ranking oczyszczaczy powietrza 
porównujący i recenzujący urządzenia przeznaczone do dbałości o jakość powietrza: 
oczyszczacze powietrza i nawilżacze. W związku z rozwojem serwisu poszukujemy osoby na 
stanowisko:  
 
 

REDAKTOR W DZIALE CONTENTU 
Miejsce pracy: Wrocław 

 
 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:  
● Tworzenie i redagowanie artykułów blogowych zgodnych z wytycznymi SEO 
● Tworzenie treści na Wybierzoczyszczacz.pl 
● Tworzenie recenzji urządzeń: nawilżaczy, oczyszczaczy powietrza 
● Uczestnictwo w testach nawilżaczy i oczyszczaczy powietrza 
● Research tematów branżowych 

 
 
Wymagania: 

● Lekkie pióro pozwalające na tworzenie treści atrakcyjne dla użytkowników 
● Zaangażowanie, dobra organizacja pracy 
● Mile widziany status studenta 
● Mile widziane doświadczenie w copywritingu SEO 
● Mile widziana wiedza związana z obsługą sprzętu (nawilżacz powietrza, oczyszczacz 

powietrza). 
● Praca w zakresie 8 godzin dziennie w wybranych godzinach 8-18 lub praca zdalna 

 
 
Oferujemy: 

● Współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną 
● Wynagrodzenie 2500-4200 zł brutto 
● Pracę w centrum Wrocławia 
● Elastyczny czas pracy lub praca zdalna 
● Realizację rozwoju osobistego w doświadczonym zespole zajmującym się marketingiem 

internetowym 
● Dostęp do najpopularniejszych nawilżaczy i oczyszczaczy powietrza dostępnych na 

rynku; możliwość testowania ich w domu 
 

 
CV prosimy przesyłać na adres: praca@ranking-oczyszczaczy.pl 
 
 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Webratings sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.” (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

https://ranking-oczyszczaczy.pl/
https://wybierzoczyszczacz.pl/


 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO (Rozporządzenie 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), informujemy że: 
 

1. Administratorem danych jest Webratings sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. 
Solnym 14/3, adres e-mail: praca@ranking-oczyszczaczy.pl.  

2. Przekazane przez Kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia 
procesu rekrutacji i tylko przez Administratora danych, nie osób trzecich.  

4. W każdym czasie Kandydat może cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem 
e-mail: praca@ranking-oczyszczaczy.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

5. Kandydat ma prawo do dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, 
sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których 
przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. 

6. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w 
rozumieniu przepisów RODO. 

 

 


