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Cine este WebDigital?
Noi suntem o agen?ie specializat? în campanii de Pay Per Click Marketing, ce
protejeaz? înc? din 2009 investi?iile clien?ilor ?i care creeaz? valoare pentru
ace?tia prin campanii pe Google ?i Youtube, Facebook ?i Instagram.
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Dar dincolo de asta, noi ne dorim s? fim o agen?ie care investe?te în dezvoltarea
personal? a echipei WebDigital, o agen?ie care inoveaz? constant ?i care caut?
întotdeauna echilibrul între privat – profesional, sus?inând munc? “smart, not
hard”.

EVENIMENTE
ONLINE

Suntem o echip? ?i o familie implicat?, pasionat?, care vine cu pl?cere la birou în
fiecare dimineat?, în fiecare zi, mai pu?in lunea (afli tu de ce ), Iar în anul 2019 ne
dorim s? ne îmbun?t??im ?i m?rim echip?.

FUNDAMENTALS

Suntem în c?utare de noi colegi în Departamentul de Suport, care doresc un loc
de munc? de unde la finalul programului s? plece sim?indu-se mai buni, mai
preg?ti?i
?i dornici
c? în urm?toarea zi s? fac? lucrurile ?i mai bine.
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La ce s? te a?tep?i de la noi?
Un cadru pentru dezvoltare personal? ?i înv??are continu? în
domeniile pe care le iube?ti – Din programul de lucru, circa 20% este
pentru dezvoltarea ta personal?. Pentru c? ne place s? credem c? mereu
exist? o variant? mai bun? a noastr? ?i ne dorim ca ?i tu s? descoperi
acest lucru.
Know-how de la unii dintre cei mai buni speciali?ti din bran?? –
Dorin?a ta de a afla lucruri noi va întâlni întotdeauna interesul nostru de a
discuta despre ultimele tendin?e ?i instrumente în domeniu ?i de a cre?te
împreun?.
Un salariu bun care cre?te în func?ie de performan?? ?i
experien?? – La acesta, adaug? bonus?ri lunare. Tu devii mai bun, mai
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experimentat, salariul t?u va face la fel, va cre?te, va fi mai bun, va fi o
reflexie a evolu?iei tale al?turi de noi.
Un mediu de lucru pl?cut, relaxant, plin de bun? dispozi?ie – Avem
un birou plin de culoare ?i via??, aflat chiar în lini?titul cartier Cotroceni,
dar po?i alege dou? zile în fiecare lun? în care s? ai mai mult chef s?
lucrezi de la mare de la munte sau din confortul canapelei de acas? (noi îi
spunem “remote day”).
Un colectiv tân?r ?i dinamic ?i nu neap?rat pentru c? fac Dynamic
Remarketing – Suntem o ga?c? al?turi de care ai s? ie?i în mod regulat în
ora?, o dat? pe lun? avem “games night” ?i ne întâlnim la tenis, bowling,
biliard ?.a., iar uneori g?tim cu to?ii seara pentru a servi masa împreun? a
doua zi.177 articole
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Ce ne dorim de la tine?
S? ?tii s? ascul?i ?i s? comunici. E nevoie s? te integrezi ?i s? faci parte
din echip?, s? fii receptiv, s? î?i plac? s? vorbe?ti ?i s? socializezi
S? ai un sim? analitic bine dezvoltat
Capacitate de organizare ?i planificare
Capacitate de în?elegere a obiectivelor business ?i corelarea obiectivelor
HR la acestea
S? fii deschis c?tre înv??area ?i asimilarea de noi cuno?tin?e
S? fii o persoan? atent? la detalii, capabil? de concentrare, organizat?,
deschis? spre înv??are
Comunicare excelent?, scris ?i oral, atât în limba român? ?i în limba
englez?.
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Ce vei face?
Sprijinirea departamentului de suport pe task-uri administrativ – financiare
Contactarea posibililor candida?i ?i recrutarea pentru roluri specifice
deschise în cadrul agen?iei
Administrarea documentelor aferente dosarului de personal al angaja?ilor,
împreun? cu furnizorul de servicii de contabilitate ?i HR
Gestionarea situa?iei concediilor ?i zilelor libere specifice agen?iei
(precum cel “remote”)
Sprijinul noilor colegi în perioadele agreate pentru on-boarding
Monitorizarea ?i actualizarea planului de dezvoltare anual pentru rolurile
specifice din cadrul WebDigital ?i motivarea angaja?ilor pentru
parcurgerea acestuia
Organizarea team-buildingurilor, petrecerilor ?i altor evenimente specifice
WebDigital
Alte proiecte punctuale ce pot fi propuse sau solicitate dinspre
management-ul
agen?iei pentru dezvoltarea ?i eficientizarea activit??ii
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Pe cine nu c?ut?m?
lene?ii cronici ?i negativi?tii;
atotcunosc?torii (cei care cred deja c? ?tiu tot);
cei care încearc? 5 ore s? rezolve ceva ce ar dura 5 minute dac? ar cere
ajutorul;
cei care “ascund lucrurile sub pre?” (când nu exist? nici m?car o soacr?
prin preajm?!).
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