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Na pewno znasz Deloitte jako poważną firmę audytowo-doradczą. Czas, żebyś poznał jej nową 

odsłonę. Deloitte Digital to unikalne połączenie agencji digitalowej i konsultingowej w jedną, 

zintegrowaną, globalną strukturę. Dlatego nazywamy ją digitalową agencją konsultingową. 

Czym się zajmujemy? Dostarczamy klientom szeroki wachlarz usług z obszaru digital, łącząc działania 

z zakresu tworzenia strategii digitalowych, optymalizacji projektów pod kątem user exeprience, 

zapewniania wartościowego contentu, obsługi w social media, kreację oraz zaplecze techniczne 

umożliwiające produkcję zarówno w technologiach mobilnych, jak i w rozwiązaniach webowych.  

A czym Ty możesz się u nas zajmować? Oferujemy Ci wyjątkową okazję do budowania swojej kariery 

podczas  wykonywania ciekawej i pełnej wyzwań pracy. Z nami masz szansę uczyć się, rozwijać swój 

potencjał i decydować o przebiegu ścieżki zawodowej. 

Częściowo technologiczni, w części strategiczni i po części kreatywni. W stu procentach digitalowi. 

Obowiązki 

 mistrzowska redakcja, czyli płynne wprowadzanie i edytowanie nowych treści w CMS, 

 jeszcze bardziej mistrzowska korekta – wyłapywanie i usuwanie błędów na stronach WWW 

zarządzanych przez CMS, 

 wprowadzanie nowych produktów do systemu sprzedaży, 

 tworzenie komunikacji newsletterowej. 

 Oczekiwania 

 wprowadzasz i edytujesz nowe treści w edytorach CMS jak wirtuoz, 

 biegle władasz językiem HTML oraz arkuszami CSS, 

 potrafisz grać do jednej bramki z resztą zespołu, 

 sam sprawdzasz wszystko dwa razy, żeby nikt inny nie musiał już tego robić, 

 dobrze znasz język angielski (B1/B2) 

 znajomość podstaw Linuxa bądź innego systemu UNIX (mile widziana), 

 znajomość języka Perl/PHP/Python (mile widziana), 

 znajomość git bądź svn (mile widziana). 

Oferujemy 

• stałe, atrakcyjne wynagrodzenie i dodatkowe korzyści w postaci ubezpieczenia medycznego, 

kart sportowych oraz szeregu ciekawych aktywności w ramach integracji – zaplanowanych i 

spontanicznych ;) 

• ugruntowane na międzynarodowym rynku, pełne wyzwań środowisko pracy działające z 

sukcesem na 5 kontynentach. Deloitte Digital w tej chwili zatrudnia 4 000 osób i oferuje 

dostęp do niezwykłych możliwości rozwoju w strukturach Deloitte w Europie Środkowej i 

innych regionach świata. 

• przyjazne nastawienie oraz towarzystwo kreatywnych i pracowitych ludzi, którzy często się 

uśmiechają i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem :) 

 

Mieliśmy rację i brzmi super, prawda? Jeśli możesz odhaczyć wszystkie rzeczy z listy – nie czekaj i 

aplikuj do nas już teraz:  abaginska@deloittedigital.pl 
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