Hledáme kolegu na pozici Podpora E-Commerce
Naše společnost BONECO hledá kolegu do našeho týmu E-Commerce, který bude mít na starosti
rozvoj a vývoj našeho web shopu pro EU a USA. Bude schopný vyhodnocovat funkčnost webového
rozhraní, kreativně vytvářet a implementovat nové funkce. Bude zodpovědný za vývoj BONECO
mobilní aplikace. Bude spolupracovat na podpoře EDI, ERP a rozhraní pro externí partnery.
Osoba na této pozici by měla mít efektivní přístup k řešení problémů. Strukturovaný přístup,
analytické myšlení, znalost webových technologií a také být schopná rozpoznávat nové trendy a
příležitosti v oblasti E-Commerce.
Popis pozice:
• Podpora rozvoj celosvětového a moderního prostředí web shopu pro naše značky BONECO
and ENVION (EU a USA)
• Vyhodnocování získaných dat a práce na zlepšování efektivnosti online aktivit
• Vyhodnocování činnosti e-shopu a spolupráce na tvorbě a testování nových funkcí (web, eshop a app.)
• Podpora a vývoj BONECO mobilní aplikace
• Podpora EDI (web, e-shop, ERP)
• Spolupráce na rozhraní s externími partnery (web, e-shop, Amazon, vývoj EDI)
• Podpora a spolupráce s kolegy v marketingu, IT, prodeji, produktovém managmentu a
logistice
Požadavky na uchazeče:
• Dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
• Kreativní a inovativní myšlení se schopností procesního přístupu
• Aktivní přístup k zadaným úkolům a schopnost je plnit samostatně
• Schopnost rychle se orientovat v nových změnách v rychle rozvíjejícím se odvětví
• Zkušenosti s webovými rozhraními, aplikacemi a e-Commerce
• Analytické myšlení a strukturovaný přístup k systémovým testům
• Zkušenosti z online prostředí, jejich porozumění a schopnost pracovat na jejich zlepšení
• Cit pro rozpoznání trendů a novinek v oblasti digitálního obsahu a příležitostí spojených s eCommerce

Co Vám můžeme nabídnout:
• Práci v dynamickém mezinárodním týmu.
• Uplatnění svého potenciálu a ambicí.
• Moderní a zdravé pracovní prostředí, kancelář v centru města Rumburk
• Kvalitní tým, klidná a příjemná atmosféra.
• Flexibilní pracovní doba s možností home office

Další informace:
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu zasílejte k rukám pana Tomáše Kvapila.
tomas.kvapil@boneco.com, mob.: +420 775 760 766
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