








 Precyzyjny podział ogłoszenia na punkty, ułatwiający czytanie

 Wyraźnie oddzielone sekcje ogłoszenia

 Wystandaryzowana struktura dla wygodniejszego porównywania

 Prawidłowe wyświetlanie ogłoszenia na wszystkich urządzeniach

 Dodatkowe informacje zawarte w treści



LIQUID DESIGN – szczegółowa 
struktura ogłoszenia
Dostosowanie ogłoszeń do prawidłowego wyświetlania na wszystkich typach nośników jest 
obecnie koniecznością. Większość kandydatów w trakcie poszukiwań pracy korzysta z urządzeń 
mobilnych – smartfonów i tabletów.  
 
W StepStone poszliśmy krok dalej – nie tylko przygotowujemy ogłoszenie tak, by bez problemów 
wyświetliło się na smartfonie kandydata, ale stworzyliśmy też wyjątkową strukturę, dzięki której 
Twoja oferta na pewno przyciągnie uwagę. 
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Szczegółowa struktura danych

Nagłówek profilu

Stanowisko

Zdjęcie wyświetlane 
w nagłówku*

Nagłówek świadczeń

Nagłówek zadań

Wideo*

Nagłówek danych 
kontaktowych

Szczegóły danych 
kontaktowych

Lokalizacja

Sposób aplikacji  
(system zarządzania kandydatami 
lub formularz zgłoszeniowy 
StepStone)

Nagłówek wprowadzenia

Tekst wprowadzający

Opis zadań

Opis profilu

Opis świadczeń

Lokalizacja

Informacje w wybranym 
kolorze (nagłówki / linki)

 * opcja w ogłoszeniach z pakietu Professional i Premium.

Opcje kreowania marki dostępne w pakietach Professional i Premium: indywidualna kolorowa ramka (dla wyświetlania na urządzeniach przenośnych), indywidualny kolor 
dla nagłówków, integracja wideo, zdjęcie w nagłówku lub pokaz slajdów w nagłówku (maks. trzy zdjęcia), zdjęcie wyświetlane jako tło (dla wyświetlania  
na monitorze). 
 
Dane obowiązkowe w każdym ogłoszeniu: stanowisko, lokalizacja miejsca pracy, opcje składania aplikacji, nagłówek i tekst dla opisu firmy/wprowadzenia, zadań i profilu.
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Struktura danych dla urządzeń 
przenośnych

Wprowadzenie

Zadania

Profil

Nasza oferta

Kontakt

Jesteśmy jedną z największych w Niemczech 
firm branży rekrutacyjnej, zatrudniającą ok. 2500 
pracowników. Naszą misją jest łączenie

•   Przygotowywanie analiz dla identyfikowania  
     obszarów wymagających poprawy w marke 
     tingu on-line oraz wspieranie firmy

•   Doświadczenie w analizie stron internetowych  
     i innych obszarach (statystyka, badania rynku,  
     analityka danych itp.)

•   Atrakcyjna lokalizacja w MediaPort 
     w Dusseldorfie, piękne biuro z wyposażeniem  
     najwyższej jakości

StepStone Continental Europe gmbH I Volklinger 
Str. 1 40129 Dusseldorf - Medienhafen

StepStone  
Continental Europe 
GmbH

Lokalizacja

StepStone.pl

Telefon: +48 22 857 13 00 
E-mail: kontakt@stepstone.pl
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Nagłówek profilu

Stanowisko

Zdjęcie wyświetlane w nagłówku*

Informacje w kolorze firmowym 
tło / nagłówki / odnośniki

Nagłówek świadczeń

Nagłówek zadań

Wideo*

Nagłówek danych 
kontaktowych

Szczegóły danych 
kontaktowych

Lokalizacja

Sposób aplikacji 
(system zarządzania kandydatami
 lub formularz zgłoszeniowy StepStone)

Nagłówek wprowadzenia

Tekst wprowadzenia

Opis zadań

Opis profilu

Opis świadczeń

Lokalizacja Wszystkie informacje dotyczące 
implementacji interfejsu są 
dostępne na stronie:

https://api.stepstone.com

IMPLEMENTACJA
TECHNICZNA

Informacje
w wybranym kolorze 
nagłówki / linki

StepStone Continental Europe GmbH

(Starszy) analityk internetowy 
/ Analityk cyfrowy (k/m)

pokaż na mapie


