
Departament e-Informacji 

 

 

1) Staż/praktyka – redaktor stron internetowych 

 
Kogo szukamy?  

Osoby, która potrafi interesująco pisać w języku polskim a jednocześnie interesuje się 

budową i tworzeniem serwisów internetowych, szczególnie w kontekście ich kontentu oraz e-

marketingiem. 

Osoby, która ma predyspozycje humanistyczne, ale nie boi się wyzwań technicznych (w 

zakresie e-technologii) lub odwrotnie. 

Osoby, która lubi podróżować po Polsce, zna jej geografię, historię, kulturę.  

Osoby, dla których pojęcia: e-edytorstwo, architektura informacji, pozycjonowanie stron 

internetowych nie są im obce. 

 

Co jeszcze jest dla nas ważne?  

Umiejętność swobodnego poruszanie się w serwisach internetowych, dostrzegania w nich 

nowych trendów. Ciekawość oraz zapał do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności.  

 

Główne zadania:  

 Edytowanie istniejących tekstów we wskazanych serwisach internetowych pod kątem 

SEO 

 Opracowywanie i formatowanie tekstów w języku polskim do serwisów 

internetowych w zakresie turystyki i promocji Polski zgodnie z wytycznymi dla 

optymalizacji treści pod wyszukiwarki  

 Obsługa od strony użytkownika systemu zarządzania treścią CMS Joomla 

 

Wymagania: 

 wykształcenie: 3-5 rok studiów (przykładowe najbardziej pożądane kierunki studiów: 

e-edytorstwo i techniki redakcyjne, e-marketing, e-biznes, architektura informacji, 

dziennikarstwo i nowe media, filologiczna obsługa intenetu, media interaktywne,   

zarządzanie informacją) 

 co najmniej podstawowa wiedza z zakresu SEO 

 umiejętność marketingowego pisania tekstów informacyjnych i promocyjnych w 

języku polskim  

 inicjatywa i samodzielność 

 kreatywność 

 

Mile widziane: 

 znajomość CMS Joomla 

 

Oferujemy: 

 udział w konkretnych projektach 

 elastyczne godziny pracy – u nas bez problemu połączysz pracę ze studiami 

 zdobycie doświadczenia 



2) Staż/praktyka – aktualizacja baz danych dla serwisu polska.travel 

 
Kogo szukamy?  

Osoby, dla której wyszukiwanie aktualnych i rzetelnych informacji w Internecie jest 

doskonałą zabawą i nie ma żadnych tajemnic. 

Osoby, która zna Polskę, pasjonuje się turystyką i podróżowaniem, więc rozumie, czego 

potrzebuje turysta szukający informacji w internecie o miejscu, do którego chce pojechać.  

Osoby, dla której pojęcia bazy danych, formularz online i tysiące wpisów nie są postrachem. 

 

Co jeszcze jest dla nas ważne?  

Umiejętność swobodnego poruszanie się w serwisach internetowych, przekopywanie 

informacji z użycie wyszukiwarek do skutku, spostrzegawczość i analiza prawdziwości i 

rzetelności znalezionych informacji. Samodzielność, dociekliwość i cierpliwość przy 

szukaniu i aktualizacji danych. Umiejętność poprawnego pisania do internetu. 

 

Główne zadania:  

 Aktualizacja baz danych w turystyce w oparciu o dostępne źródła (dane GUS, spisy, 

strony internetowe, kontakt bezpośredni) 

 Wprowadzanie informacji za pomocą CMS’a do bazy 

 

Wymagania: 

 wykształcenie: 3-5 rok studiów 

 co najmniej podstawowa wiedza z zakresu baz danych 

 umiejętność sprawnego redagowania interesujących i syntetycznych tekstów 

informacyjnych i promocyjnych na podstawie źródłowych informacji. 

 inicjatywa i samodzielność w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji 

 skrupulatność i cierpliwość 

 

Mile widziane: 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca poprawne pisanie 

tekstów o obiektach turystycznych. 

 

Oferujemy: 

 udział w konkretnych projektach 

 elastyczne godziny pracy – u nas bez problemu połączysz pracę ze studiami 

 zdobycie doświadczenia poparte opinią na zakończenie stażu 

 

 

 

  



3) Staż/praktyka – tester systemu Repozytorium Informacji 

Turystycznej (RIT) 

 
Kogo szukamy?  

Osoby, dla której poznawanie funkcjonalności i testowanie nowych rozwiązań 

informatycznych, oprogramowania jest świetną zabawą. 

Osoby, która jest dociekliwa, bardzo samodzielna i kreatywna w znajdowaniu słabych 

punktów funkcjonalnych w oprogramowaniu.  

Geografa/studenta kierunków turystycznych, dla którego informatyka w zakresie testowania 

oprogramowania to hobby lub informatyka, którego pasją jest również turystyka. 

Osoby, dla której pojęcia baza danych, workflow, kolejka zadań nie mają tajemnic. 

 

Co jeszcze jest dla nas ważne?  

Łatwość rozgryzania nowych programów informatycznych, chęć uczenia się nowych rzeczy, 

dociekliwość i zwracanie uwagi na szczegóły, umiejętność wyciągania wniosków i 

skrupulatność przy testowaniu funkcjonalności systemów informatycznych 

 

Główne zadania:  

 Efektywne testowanie funkcjonalne systemu Repozytorium Informacji Turystycznej 

 Wykonywanie rutynowych procedur związanych z przepływem zadań w systemie 

(wprowadzanie danych, weryfikacja kompletności danych, analiza duplikatów we 

wpisach, scalania duplikatów, testowanie poprawności działania systemu workflow, 

kolejki zadań, testowanie wszystkich funkcjonalności w RIT, itp.) 

 

Wymagania: 

 wykształcenie: 3-5 rok studiów (kierunki informatyczne lub turystyka),  

 co najmniej podstawowa wiedza z zakresu baz danych 

 umiejętność sprawnego poruszania się w systemach bazodanowych 

 skrupulatność i cierpliwość 

 

Mile widziane: 

 doświadczenie w testowaniu oprogramowania 

 praca z systemami bazodanowymi 

 

Oferujemy: 

 udział w konkretnych projektach 

 elastyczne godziny pracy – u nas bez problemu połączysz pracę ze studiami 

 zdobycie doświadczenia poparte opinią na zakończenie stażu 

 


