
 

 

 

 

 

  Stanowisko: E-commerce Manager Allegro 

Jesteśmy jednym z wiodących producentów Tekstyliów domowych w Polsce.  

Tworzymy młody i bardzo dynamicznie rozwijający się zespół. Działamy obecnie w 

szeroko pojętym e-commerce w branży Home & Garden. 

W związku z rozwojem Firmy Poszukujemy osoby na tytułowe stanowisko. 

Poszukujemy managera, który/a płynnie porusza się po serwisach sprzedażowych 

online, ma doświadczenie i wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania sprzedażą 

na Allegro. Nastawiamy się na współpracę długoterminową. Poszukujemy osób, które 

chcą się angażować i rozwijać zawodowo. 

  

Zakres Twoich obowiązków na tym stanowisku: 

Jako E-commerce Manager na platformie Allegro będziesz zajmować się: 

przygotowaniem materiałów na podstawie zdjęć i grafik firmy, wystawianiem 

produktów, tworzeniem i aktualizacją opisów, promowaniem aukcji. 

Aktywnymi działaniami, mającymi na celu zwiększenie sprzedaży, a w szczególności: 

• Dobór odpowiednich tagów 

• Sprawdzenie ofert pod kątem regulaminu 

• Analiza jakości sprzedaży 

• Zarządzanie promocjami i wyróżnieniami, dbanie o atrakcyjność i 

aktualność ofert 

• Monitorowanie rynku, cen produktów, działań konkurencji oraz 

rekomendowanie indeksów do wprowadzenia do oferty 

•  Dbałość i kontrola nad zachowaniem najwyższego standardu obsługi i 

zadowolenia Klientów 

• Praca z Subiekt GT i Baselinker 

  

 



 

 

Nasze wymagania: 

• Praktyczna i teoretyczna znajomość platformy Allegro (minimum 2 lata 

doświadczenia na podobnym stanowisku) 

• znajomość Baselinker, Trade Analitics, Subiekt GT (na tym systemie pracujemy)  

• Umiejętność przygotowania grafiki z istniejących zdjęć w banku zdjęć firmy, np. 

nałożenie tła, stworzenie miniatury mile widziane 

• znajomość Ads Allegro  

• dobra znajomości zagadnień w branży e-commerce 

• nastawienie na analizę danych i opieranie na niej swoich decyzji/pomysłów  

• komunikatywność, samodzielności w działaniu 

• dobra organizacji pracy własnej i zaangażowania 

• Gotowość do pracy stacjonarnej w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do 

piątku 

  

Co oferujemy: 

• dowolną formę zatrudnienia (Umowę o pracę na pełen etat (po miesięcznym 

okresie próbnym), kontrakt B2B) 

• rabat pracowniczy na wszystkie produkty firmy 

• dużą otwartość oraz wsparcie doświadczonego zespołu 

• współtworzenie zajmowanego stanowiska pracy 

• motywacyjny system wynagrodzeń 

• niezbędne narzędzia pracy 

• za dobre wyniki sprzedaży oferujemy system premiowy 

• wynagrodzenie stałe plus prowizja od osiągniętych wyników 

• płatne nadgodziny 

• otwartość na nowe pomysły 

• dostęp do płatnych narzędzi 

Chętnych do współpracy zapraszamy do wysyłania swojego CV. Można również 

napisać krótko coś o sobie, np.: dlaczego chciałbyś/chciałabyś pracować w naszej 

firmie. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

rekrutacji 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)." 

  



 

 

 

Wysokość wynagrodzenia zależy tylko od Ciebie i Twoich umiejętności, zaprezentuj je 

nam, a my to docenimy! 

Istotne: praca stacjonarna w Częstochowie 

Prześlij swoje CV na adres praca@domarex.pl 

  

 


