
 

 

 
 
home.pl jest największym dostawcą usług internetowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w 
rejestracji domen internetowych, hostingu serwisów WWW, sklepów internetowych, utrzymaniu kont poczty 
elektronicznej. 

Co druga strona internetowa w Polsce jest zarejestrowana w home.pl, a do grona użytkowników Naszych usług 
należą zarówno klienci indywidualni, mikro- i małe firmy, jak i międzynarodowe koncerny, instytucje finansowe 
oraz jednostki administracji publicznej. 

Szukamy kilku specjalistów do zespołu Web Presence- to zespół specjalistów opiekujących się m.in. domenami i 
hostingami 

 



 

 

Co będziesz robił? 

• Będziesz Specjalistą, który pomaga Klientom dobrać ofertę hostingu czy kreatora, domeny, najlepszą do ich 

potrzeb 

• Będziesz pomagał Klientom w konfiguracji poczty elektronicznej i innych kwestiach technicznych 

związanych z funkcjonowaniem hostingu/kreatora 

• Klienci będą się z Tobą kontaktować przez telefon, drogą e-mailową lub na chat’cie- kontakt przychodzący  

Nasze wymagania: 

• Masz minimum średnie wykształcenie 

• Lubisz ludzi i chętnie pomagasz innym 

• Posiadasz doświadczenie w obsłudze klienta lub sprzedaży 

• Bardzo dobrze posługujesz się językiem polskim 

• Jesteś gotowy do intensywnej nauki – gwarantujemy szkolenia wdrożeniowe, gdzie dajemy dużo wiedzy, 

którą musisz przyswoić 

• Idealnie, jeśli interesujesz się tematyką usług internetowych, w szczególności cenimy doświadczenie w 

tworzeniu i administrowaniu stronami WWW 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - pełen etat 

• Wynagrodzenie składające się z części stałej oraz premii 

• Pracę w systemie zmianowym – w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku 

• Pracę w systemie hybrydowym (praca w biurze/praca zdalna)  

• Możliwość rozwoju w różnych kierunkach – udział w programach rozwojowych „Bilet do Rozwoju”, czyli 

wewnętrznych szkoleniach z ekspertami z różnych dziedzin 

• Prywatną opiekę medyczną, dopłaty do kart sportowych oraz wakacji, lekcje nauki angielskiego, bony na 

święta, ubezpieczenie grupowe i wiele innych 

Ważne: 

Sprzedajemy usługi i produkty z branży IT - ale...Nie wymagamy od Ciebie znajomości tych produktów, wiedzy 
technicznej. Naszych pracowników odpowiednio szkolimy i wdrażamy- dlatego nawet jeśli uważasz, że nie znasz 
"tajemnego świata IT"- to dzięki nam możesz się to szybko zmienić :) Dla nas ważne, żebyś lubił rozmawiać z 
ludźmi i tych rozmów się nie bał!  


