Kształcenie:
Szkoły:

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
- informacja w środowisku cyfrowym (studia I
stopnia stacjonarne)
90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173
tel. 42 665 52 53, 42 665 52 60
www.filolog.uni.lodz.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie
Wydział Humanistyczny
- informacja w e-społeczeństwie (studia I
stopnia stacjonarne)
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 537 51 00
www.umcs.pl
Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
- zarządzanie informacją (studia I i II stopnia
stacjonarne)
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława
Łojasiewicza 4
tel. 12 664 55 07, 12 664 58 52
www.wzks.uj.edu.pl
Uniwersytet Opolski
Wydział Historyczno-Pedagogiczny
- zarządzanie informacją w nowych mediach
(studia II stopnia stacjonarne)
45-061 Opole, ul. Katowicka 89
tel. 77 452 74 60
www.politologia.uni.opole.pl

Menedżer zawartości
serwisów internetowych
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 262205

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97-300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87, 647 74 01
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

Piotrków Trybunalski 2016

Menedżer zawartości serwisów internetowych
pozyskuje,
weryfikuje,
przetwarza
i optymalizuje informacje oraz publikuje je
w serwisach internetowych.
Zadania zawodowe:
•

•
•

•
•

•
•
•

wyszukiwanie informacji z różnych
dostępnych źródeł, np. innych działów
organizacji, z ogólnodostępnych lub
wymagających uprawnień dostępu zasobów
internetowych
za
pomocą
narzędzi
wyszukiwawczych;
analizowanie i selekcjonowanie informacji
pod kątem przydatności i zgodności
z założeniami;
redagowanie i przygotowywanie informacji
do
zamieszczenia
w
serwisach
internetowych wykorzystując dostępne
narzędzia informatyczne, tj. systemy
zarządzania treścią (CMS), języki opisu
strony internetowej (np.: HTML, PHP);
publikowanie informacji w serwisach
internetowych;
dbałość o poprawność językową, zgodność
tekstów z zasadami gramatycznymi
i interpunkcyjnymi oraz wykorzystanie
treści zgodnie z prawem autorskim
i prawami pokrewnymi;
modyfikowanie, moderowanie i edytowanie
zawartości serwisów internetowych;
optymalizowanie zawartości serwisów
internetowych pod kątem wyszukiwarek
internetowych;
przygotowywanie
materiałów
audiowizualnych.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:

Do
wykonywania
zawodu
menedżera
zawartości
serwisów
internetowych
preferowane jest wykształcenie wyższe
pierwszego stopnia, chociaż w indywidualnych
przypadkach zawód mogą wykonywać również
osoby z wykształceniem średnim. Zawód może
być równie dobrze wykonywany przez
absolwentów kierunków humanistycznych, jak
i ścisłych, gdyż wykonywane zadania zawierają
elementy będące przedmiotem kształcenia
zarówno na kierunkach ścisłych, społecznych
i humanistycznych. Do wykonywania zawodu
nie są wymagane specjalistyczne uprawnienia
ani też certyfikaty. Przydatna jest umiejętność
posługiwania się językiem angielskim w mowie
i piśmie w podstawowym zakresie.

Zawód może być wykonywany przez osoby
o ograniczonych predyspozycjach ruchowych,
np. z grupą inwalidzką dotyczącą właściwości
ruchowych. Istnieje również możliwość
wykonywania tego zawodu przez osoby
z upośledzeniem głosu, mowy czy narządu
słuchu,
pod
warunkiem
możliwości
kompensacji
niepełnosprawności
przez
odpowiednie oprzyrządowanie.

Wymagania psychofizyczne:
Zawód menedżera zawartości serwisów
internetowych
wymaga
umiejętności
syntetycznego, analitycznego i logicznego
myślenia, dzięki któremu menedżer dokonuje
doboru optymalnych informacji i treści. Zawód
wymaga spostrzegawczości, która umożliwia
szybkie wyszukiwanie istotnych informacji.
Wymagane są również takie cechy, jak
samodyscyplina, rzetelność i dokładność
konieczne, aby czynności wykonywane były na
odpowiednim poziomie jakościowym. Do
wykonywania zawodu konieczna jest zdolność
koncentracji
i
podzielności
uwagi
umożliwiające wyodrębnianie i łączenie
wybranych fragmentów informacji oraz
dostrzeganie
ogólnego
obrazu
całości
przygotowywanego materiału.

Możliwości i szanse zatrudnienia:
Menedżer zawartości serwisów internetowych
zatrudniany
jest
zwykle
w
firmach
świadczących usługi w zakresie tworzenia
i zarządzania serwisami internetowymi oraz
w firmach, które we własnym zakresie
zarządzają własnymi stronami internetowymi.
Płace:
Zarobki menedżera zawartości serwisów
internetowych są bardzo zróżnicowane, zależą
bowiem przede wszystkim od wiedzy
i doświadczenia zawodowego pracownika oraz
firmy, w której swoją pracę wykonuje.

