
Weboldal guru és Online technikai varázsló egy 
személyben

A szammisztika.com olyan PHP programozót keres, aki sokkal többre 
vágyik a mindennapi kódolásnál

A  www.szammisztika.com egy olyan a saját területén piacvezető önismereti oktatással, 
személyiségfejlesztéssel foglalkozó online vállalkozás, ami 2008-as megalakulása óta már 
emberek tízezreihez juttatta el mindennapi üzeneteit egy teljesebb élet és egy boldogabb 
jövő reményében.

Ahhoz, hogy valóra válthassuk nagy ívű álmunkat és országos és nemzetközi ismertséget 
építhessünk óriási lépéseket kell tennünk, és sokkal gyorsabban kell fejlődnünk, mint az 
elmúlt három évben, ezért is van szükségünk a fantasztikus egyéniségedre, kimeríthetetlen 
kreativitásodra és folyamatosan bővülő technikai tudásodra. 

Lehet, hogy te vagy a mi emberünk?

Biztosan köztünk a helyed, ha…
• Úgy érzed, hogy most még többségében PHP programozóként dolgozol, de égő 

vággyal akarsz valami sokkal összetettebb feladatban részt venni, ahol végre 
megmutathatod ki is vagy valójában

• Az átlagosnál több kreativitás szorult beléd, de még soha nem tudtad magad 
igazán kibontakoztatni

• Nem vagy kockafejű programozó, nyitott vagy az alternatívákra

• Problémák helyett kihívásokban, megoldásokban gondolkozol

• Imádsz különleges weboldal funkciókat, vagy akár komplett weboldalakat önállóan 
megtervezni és kivitelezni

• Lelkesedsz a legújabb technikai megoldásokért, mint  például a Google 
fejlesztései és rendszeresen követed és alkalmazod is ezeket

• Ismered és lelkesen használod közösségi médiákat mint a Facebook, a YouTube 
vagy a Twitter

• Szívesen és gyakran tanulsz újdonságokat és nyitott vagy az új területek 
elsajátítása iránt, mint az online marketing

• Kepes vagy határidőre vállalt feladatokat időben elvégezni 

• Nem ijedsz meg a kihívást jelentő feladatoktól

• Szeretnél részt venni egy dinamikusan fejlődő online vállalkozás mindennapjaiban és 
kreatív technikai gondolkodásoddal és megoldásaiddal elősegíteni, hogy nap, mint 
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nap egyre hatékonyabba juttassuk el üzenetünket és szolgáltatásainkat emberek 
tízezreihez

Mindenképpen számítunk rád a technikai hátterünk (weboldal, hírlevél rendszer, online 
értékesítés, webáruház, közösségi jelenlét, online hirdetések) gyors fejlesztésében, 
folyamatos menedzselésében, az online és offline szolgáltatásaink és termékeink 
fejlesztésében, valamint az egyéb hardver és szoftver hátterünk fejlesztésében és 
karbantartásában.

Kérlek, hogy csak akkor jelentkezz, hogy ha elkötelezett része akarsz lenni a 
küldetésünknek.  Csak akkor tudjuk majd egy kiváló csapatot alkotva elérni közös céljainkat, 
ha vannak terveid, álmaid, amik megvalósításához hozzásegít az a rengeteg előtted álló 
kihívás, aminek a megoldásában számítunk rád.

Szükséges jártasságok, amikkel mindenképpen készség szinten rendelkezned kell
• PHP, HTML, CSS, XML, JavaScript, MySQL, Joomla

Nagyon fontos lenne, ha ezeket is tudnád a gyakorlatban használni
• Google termékek: Gmail, Docs, Analytics, Adwords

• Közösségi médiumok: Facebook, Youtube

Mindenképpen előnyben részesítünk, ha ezekkel is rendelkezel
• Windows rendszergazdai gyakorlat

• Linux/Unix rendszergazdai gyakorlat

• Bármilyen hirlevélküldő, vagy CRM rendszer gyakorlat

• Online marketing ismeretek/tapasztalatok

• Pozitív, életvidám, életigenlő szemlélet

• Spirituális érdeklődés

• Folyamatos önképzés

A kezdés után azonnal induló feladataid
• Bankkártyás fizetés bevezetése a weboldalunkon

• Automatizált értékesítési rendszer fejlesztése 

• Új nemzetközi weboldal felállítása 



Amit kínálunk neked
• Érdekes és kreatív feladatok

• Önálló munkavégzés

• Rugalmas munkaidő beosztás

• Piacképes szakmai tapasztalatok

• Több millió forint értékű tudásbázis

• Folyamatos továbbképzések

• Fejlődési lehetőség

A munkavégzés körülményei 

Elsősorban akkor számítunk rád, ha nem egy fix munkahelyet keresel, hanem nyitott vagy a 
projekt jellegű folyamatos együttműködésre, melynek során az elvégzett munka alapján 
számolunk el.

Az első három hónapban azonban fix megállapodást kötnénk veled, mert rengeteg olyan 
feladat vár rád, aminek elvégzése teljes embert kiván folyamatos elkötelezettséggel. Ez a fix 
megállapodás alakul át a későbbi folyamatos projekt jellegű együttműködéssé, ami neked 
függetlenséget és rugalmas időbeosztást kínál.

Ez az együttműködés akkor ideális számodra, ha főiskolát vagy egyetemet végzel és a nyári 
szünetben teljes egészében el tudod kötelezni magad. A szorgalmi időszakban pedig tudod 
vállalni a projekt jellegű megbizasainkat. Akkor is számítunk rad, ha szabadúszóként a 
magad uraként vállalsz eseti megbízásokat.

A munkavégzés helye
• Távmunka

• Heti egyszeri meeting Budapesten a III. kerületben 

• Napi Skype kapcsolat



A jelentkezéshez kérlek, hogy a következőket feltétlenül csatold be nekünk

• Fényképes szakmai önéletrajz (Facebook, vagy Iwiw profiloddal, ha van ilyen)

• Motivációs levél, amiben írd meg nekünk, hogy miért te vagy a legjobb választás

• Nettó fizetési igényed

• Ellenőrizhető szakmai referenciáid (Linkek, forráskódok, fájlok). Mindenképpen írd 
le, hogy melyik munkánál mit csináltál te, és mi volt az, amit nem te csináltál.

A pályázatodat az webguru@szammisztika.com e-mail címen várjuk

Ahol minden fontos információt megtalálsz rólunk:
• Weboldalunk:  www.szammisztika.com

• Blog: # #   www.szammisztika.com/blog

• Facebook: #   www.facebook.com/szammisztika

• Youtube: #   www.youtube.com/szammisztika
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