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1. Lista skrótów stosowanych w niniejszym dokumencie
CM: Community Manager
CMS: System zarządzania treścią
CRM: Zarządzanie relacjami z klientami
CSR: Odpowiedzialność społeczna biznesu
e-CF: Ramy e-Kompetencji
ECVET: Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu
zawodowym
EQF: Europejskie Ramy Kwalifikacji
ICT: Technologie informacyjne i komunikacyjne
IPR: Prawa Własności Intelektualnej
PR: Public Relations
IT: Technologie informacyjne
ROI: Zwrot z inwestycji
SME: Małe i średnie przedsiębiorstwa
SEA: Reklama w wyszukiwarkach
SEO: Optymalizacja pod wyszukiwarki
SEM: Marketing w wyszukiwarkach
SLA: Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług
SWOT: Mocne strony, Słabe strony, Szanse, Zagrożenia
UX: Doświadczenie użytkownika
VAR: Sprzedawcy wzbogacający produkt

2. Wstęp
W ostatnich latach Internet bardzo zmienił zwyczaje Europejczyków w zakresie kupowania,
sprzedawania, interakcji, reklamy i promocji. Nowe media i ciągłe innowacje w dziedzinie urządzeń
elektronicznych przenoszą miejsce prowadzenia handlu z ulicy do komputerów, telefonów i innych
nowoczesnych urządzeń. W najnowszym Komunikacie Komisji Europejskiej [COM (2011) 942] w
sprawie handlu elektronicznego i usług online stwierdzono: „Handel elektroniczny i ogólnie usługi
online stały się obecnie centralnym elementem życia konsumentów, przedsiębiorstw (od
największych po najmniejsze) i obywateli w ogóle.” Zgodnie z tą tendencją, aby zrobić jak najlepszy
użytek z gospodarki cyfrowej, Komisja założyła, że do roku 2015 e-handel w Europie powinien
wzrosnąć dwukrotnie.
Aby sprostać nowej rzeczywistości, w ramach programu Erasmus+ (Akcja 2) sfinansowano projekt eCOMMA. Projekt e-COMMA skupił się na dwóch szybko się rozwijających kategoriach: marketingu
online i handlu elektronicznym. W tych kategoriach istnieją duże możliwośc i zatrudnienia, a Europa
ma szansę zdobyć poważną przewagę konkurencyjną jeśli środowisko edukacyjne i szkoleniowe
zapewni specjalistom jak najlepsze umiejętności wymagane w tej branży.
W ramach e-COMMA opracowano europejskie profile specjalistów w oparciu o Ramy e-Kompetencji
v. 3.0, uznane później za normę europejską (EN 16234-1:2016). Ponadto na podstawie tych profili
partnerzy projektu przygotowali wytyczne, które mają pomóc w opracowaniu i przygotowaniu
przyszłych szkoleń zawodowych w zakresie marketingu online i e-handlu.
W opracowaniu projektu brały udział następujące jednostki:
o Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Wrocław, Polska – www.ue.wroc.pl.
o Guimel SAS – Gujan Mestras, Francja – www.guimel.eu.
o CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanente – Rzym, Włochy – www.ciape.it.
o FOM Hochschule fur Oekonomie & Management – Essen, Niemcy – www.fom.de.
o Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Katowice, Polska – www.ue.katowice.pl.
o Euproma GmbH & Co KG – Haar, Niemcy – www.euproma.com.
o Gazi Universitesi – Ankara, Turcja – www.gazi.edu.tr.
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3. Zakres dokumentu i prezentacja ról zawodowych
Niniejszy dokument jest wynikiem badań źródeł wtórnych i badań terenowych przeprowadzonych
przez partnerów projektu w pierwszej fazie projektu. Badania obejmujące analizę potrzeb rynku i
zapotrzebowania na różne funkcje zawodowe pozwoliły na określenie pięciu najważniejszych
obecnie ról zawodowych związanych z e-handlem i e-marketingiem, niezbędnych w SME spoza
branży ICT.
Dokument ten przedstawia następujące role zawodowe:
1. Community Manager: Zajmuje się rozwojem, organizacją i zarządzaniem relacjami w sieci z
różnymi społecznościami interesariuszy w imieniu firmy/organizacji, którą reprezentuje. Wdraża
strategie społecznościowe w ramach pojedynczych działań, serii działań i całych kampanii.
Wykazuje takt i wrażliwość, dbając o reputację swojej organizacji w sieci; na co dzień kontaktuje
się z użytkownikami mediów społecznościowych, reagując na krytykę i skargi. Dba także o
odpowiedni poziom platform społecznościowych oraz o szacunek i kulturę komunikacji między
użytkownikami.
2. Data Specialist: Zajmuje się gromadzeniem, przygotowywaniem, porównywaniem i
porządkowaniem danych, które wspierają rozwój organizacji. Potrafi identyfikować i badać bazy
danych istotne dla zaplanowanych działań. Powiększa bazy danych organizacji o dane
zgromadzone poza organizacją (mogą to być dane typu open data lub nie). Stosuje metody
analityczne i statystyczne, aby zdobyć informacje na podstawie baz danych marketingowych firmy
lub organizacji, które mogą pomóc w jej rozwoju biznesowym. Korzysta też z wewnętrznych
statystyk, danych dotyczących ruchu, pochodzenia i lokalizacji użytkowników i zwiększa przychody
generowane przez ruch.
3. e-Commerce Developer: Zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i utrzymywaniem sklepów
internetowych oraz rozwijaniem infrastruktury sklepu internetowego, korzystając z różnych
technologii i systemów osób trzecich do optymalizacji przychodów.
4. e-Marketer: Zajmuje się marketingiem cyfrowym i jest współodpowiedzialny za
reprezentowanie organizacji w Internecie, aby pozyskać więcej potencjalnych i obecnych klientów.
5. Content Manager: Zajmuje się strategią redakcyjną strony www, treści w mediach
społecznościowych, wpisach, blogach i innych miejscach.
Profile tych ról zawodowych zostały określone przez ekspertów na podstawie starannej analizy
potrzeb rynku z perspektywy pracodawców. Mieli oni na celu przedstawienie wymaganych obecnie
kompetencji w formie, którą łatwo zrozumieć i zastosować.
Role zawodowe, inaczej funkcje zawodowe, to nie to samo co stanowiska czy kwalifikacje,
zwłaszcza w przypadku SME, gdzie jeden pracownik pełni nieraz kilka ról. Na przykład w małym
lub średnim przedsiębiorstwie Developer może otrzymać zadanie stworzenia nowej strony, ale też
w razie potrzeby działać jako Webmaster, e-Marketer, a nawet Community Manager. W dużej
firmie, gdzie funkcje i role są o wiele bardziej wyspecjalizowane, byłyby to oddzielne stanowiska.
Profile tych ról opracowano w odniesieniu do rynku zatrudnienia oraz potrzeb i zwyczajów
typowych dla SME.
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Oczywiście każda firma ma swój zestaw ról zawodowych dla wszystkich stanowisk w swoim
przedsiębiorstwie. W programie e-COMMA wzięto pod uwagę różnorodność organizacji i
zgromadzono i opisano różne role występujące w SME.
Struktura Europejskich Profili Specjalistów jest zgodna z Ramami e-Kompetencji (e-CF) w wersji
3.0, uznanymi za Normę Europejską EN 16234-1:2016. Opisy ról zasadniczo opierają się na
Ramach e-Kompetencji i Normie Europejskiej. Adaptacje lub modyfikacje opisów miały miejsce w
przypadkach, w których oryginalne brzmienie Ram e-Kompetencji było zbyt ogólne, aby opisać
daną rolę zawodową w precyzyjny, kompleksowy i konkretny sposób. Chociaż opracowano i
opisano profile ról zawodowych z dużą starannością, nie należy uznać ich za wyczerpujące,
ponieważ role mogą się nieco różnić w zależności od organizacji. Uwzględniono jednak
najważniejsze i najczęściej wymagane na rynku pracy elementy wiedzy, umiejętności i
kompetencji.
Skupiono się też na ogólnych kompetencjach cyfrowych, nie związanych z konkretną marką
sprzętu, oprogramowania czy systemu.
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4. Role zawodowe
Poniżej znajdują się informacje na temat opisów ról zawodowych w ramach projektu e-COMMA.
Każda rola zawodowa podzielona jest na dwie części: skrócony opis roli i szczegółowe omówienie
kompetencji na podstawie normy EN 16234-1:2016. Tam, gdzie było to konieczne, zmodyfikowano
nieco oryginalne brzmienie, aby profile ról e-COMMA były bardziej konkretne.
Opis roli
Opis roli ma dać ogólny obraz tego, co obejmuje dana rola zawodowa i z jakimi innymi rolami się
wiąże. Opis jest zgodny z szablonem profilu ICT w Ramach e-Kompetencji 3.0, ale w e-COMMA
uzupełniono go o dodatkowe linie (zaznaczone na zielono), w których znajduje się więcej informacji
na temat danej roli i jej kontekstu. Opis roli zamieszczony jest w następującej tabeli (tekst zapisany
kursywą to wyjaśnienia dotyczące elementów wymienionych w lewej kolumnie tabeli):

Nazwa

Nazwa roli zawodowej

Inne określenia

Alternatywne tytuły, które bywają stosowane na rynku w odniesieniu do osób
pełniących tę rolę

Stanowiska

Stanowiska, na których rola ta jest przydatna

Podsumo
wanie

Główny cel roli zawodowej

Misja

Uzasadnienie roli zawodowej

Główne
zadania

Główne zadania związane z pełnieniem tej roli
Odpowiedzialność:

Obowiązki:
Działania,
które
powinna
wykonać
osoba pełniąca tę rolę

Udział:

Efekty pracy

Efekty,
za
które
odpowiedzialna
jest
osoba pełniąca tę rolę

Efekty, w których ma
udział osoba pełniąca
tę rolę

Środowisko

Krótki opis środowiska zawodowego, w którym pracuje osoba pełniąca tę rolę

e-kompetencje

Najważniejsze kompetencje potrzebne w tej roli i ich poziom określony według
ram e-kompetencji

KPI

Wskaźniki, które pozwalają zmierzyć efekty działania w danej roli
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Rola zawodowa – szczegółowy profil kompetencji
Profil kompetencji obejmuje cztery wymiary i opisuje poziomy kompetencji ściśle powiązane z
Europejskimi Ramami e-Kompetencji1 v. 3.0 raz listę dodatkowych umiejętności, w tym
“umiejętności miękkich”:
Ramy e-Kompetencji wyszczególniają 4 Wymiary:
Wymiar 1: odzwierciedla pięć obszarów e-Kompetencji opartych na procesach biznesowych
branży ICT: PLANOWANIE – TWORZENIE – WYKONANIE – POMOC – ZARZĄDZANIE.
Wymiar 2: określa zbiór e-Kompetencji dla każdego obszaru (w sumie 40 kompetencji).
Wymiar 3: określa poziomy biegłości dla każdej z kompetencji (wysoki, średni, niski).
Wymiar 4: zawiera dodatkowe umiejętności, w tym “umiejętności miękkie”, związane z eKompetencjami wymienionymi w wymiarze 2.
Tabela sekcji Szczegóły roli zawodowej ma następujący format:
NAZWA

Wymiar 1:
Obszar e-Kompetencji
Wymiar 2:
eKompetencje: Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości eKompetencji

poziom 1

poziom 2

poziom 3

poziom 4

poziom 5

Wymiar 4: Wiedza i
umiejętności
Szczegóły roli zawodowej znajdują się w kilku tabelach. Każda z nich dotyczy jednej eKompetencji wyszczególnionej w Profilu Zawodowym i obejmuje cztery wymiary (wymienione w
Podsumowaniu Profilu). Jej celem jest bardziej dokładny opis każdej z e-Kompetencji składających
się na rolę zawodową.
Role zawodowe e-COMMA i szczegółowe profile kompetencji oparte są na najnowszej wersji eCF
(EN 16234-1:2016). Ta norma europejska stanowi ramy odniesienia dla naszej pracy, a opisy ról
zawodowych ściśle do niej nawiązują. Oryginalne brzmienie normy zmodyfikowano tylko tam,
gdzie to konieczne, aby opis ról zawodowych e-COMMA był bardziej precyzyjny.
1

Europejskie Ramy e-Kompetencji (e-CF) to ramy odniesienia dla 40 kompetencji zw iązanych z praktyką i zarządzaniem ICT,
odpow iadających poszczególnym obszarom ICT, które są zrozumiałe dla użytkow ników i mają zastosow anie w sektorze
gospodarczym, publicznym, edukacyjnym i społecznym w całej Europie.
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COMMUNITY MANAGER

9

Opis roli
Nazwa

Community Manager

Inne określenia Social Media Manager, Community Architect/Builder, Community Animator
Stanowiska

Online Marketing Manager, Digital Communication Manager, Customer Support

Community Manager zajmuje się rozwojem, organizacją i zarządzaniem relacjami
w sieci z różnymi społecznościami interesariuszy w imieniu firmy/organizacji, którą
reprezentuje. Wdraża strategie społecznościowe w ramach pojedynczych działań,
Podsumo
serii działań i całych kampanii. Wykazuje takt i wrażliwość, dbając o reputację
wanie
swojej organizacji w sieci; na co dzień kontaktuje się z użytkownikami mediów
społecznościowych, reagując na krytykę i skargi. Dba także o odpowiedni poziom
platform społecznościowych oraz o wzajemny szacunek i kulturę komunikacji
między użytkownikami (np. usuwa trolli).
Opracowuje treści i zarządza komunikacją z klientami i potencjalnymi klientami w
Misja
zgodzie ze strategią organizacji. Generuje „ambasadorów marki” i codziennie
wchodzi w interakcję z użytkownikami. Planuje i wdraża komunikację kryzysową.
 Planowanie, organizowanie i wdrażanie komunikacji online organizacji.
 Analizowanie i rozpoznawanie liderów opinii i społeczności.
 Tworzenie społeczności online i zarządzanie nią.
 Reagowanie na przychodzące pytania i prośby.
Główne zadania  Moderowanie for i social mediów i wchodzenie w interakcje z użytkownikami.
 Stosowanie analityki webowej i ocena czy organizacja osiąga postawione cele.
 Wspieranie strategii SEO organizacji.
 Przewidywanie kryzysów i planowanie komunikacji kryzysowej we współpracy z
innymi działami.
Odpowiedzialność:

Obowiązki:

Efekty pracy

 Komunikacja w
ramach sieci
społecznościowych
(Facebook, Google+,
Instagram, Twitter,
YouTube lub
Pinterest…)
 Wspieranie brandingu
organizacji
 Rozwiązywanie
problemów
klientów/użytkowników

Środowisko

Zwykle blisko współpracuje z zespołami do spraw komunikacji, marketingu i PR.
Zależnie od wielkości organizacji pracuje w pełnym wymiarze godzin lub mniej.
Może zarządzać zespołem. Bliska współpraca z zespołem e-handlu.

e-kompetencje

 Szybkie i skuteczne
odpowiadanie na pytania
klientów/użytkowników i
rozwiązywanie ich
problemów; przekazywanie
informacji zwrotnej do firmy
 Zwiększanie i rozwijanie
widoczności organizacji
 Dbanie o reputację w sieci
w zgodzie ze strategią
organizacji
 Sporządzanie raportów

Udział:

C. 3 Pomaganie użytkownikom
D. 6 Zarządzanie kanałami komunikacji
D. 12 Marketing cyfrowy
E. 3 Zarządzanie ryzykiem
E. 4 Zarządzanie relacjami

 Komunikacja i
organizowanie
wydarzeń w ramach
kampanii
 PR organizacji i
strategia
komunikacji
 Zarządzanie
relacjami z klientami

Poziom 3
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4
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KPI

 Satysfakcja i lojalność interesariuszy
 Zaangażowanie społeczności
 Zaangażowanie ambasadorów
 Statystyki/analityki aktywności interesariuszy w sieci
 Interakcje w mediach społecznościowych

Szczegóły profilu
COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

A. PLANOWANIE
A.3. Opracowanie strategii zarządzania społecznością

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Określa długoterminową strategię i biznesplan zarządzania społecznością, w
tym możliwość zwrotu z inwestycji, wykorzystując i dostosowując ogólny plan
komunikacji przyjęty przez organizację. Przewiduje trudności i planuje
alternatywne opcje reakcji. Dba o zgodność ze strategią organizacji i
założeniami reputacji w sieci.
Poziom 3
Poziom 4
Korzysta z rozległej wiedzy
Przewodzi w analizie potrzeb i określaniu
teoretycznej, analizując dane i
szans i zagrożeń swojemu zespołowi oraz
planując działania.
zespołom do spraw zarządzania,
komunikacji i sprzedaży.
 Obecne i przyszłe rozmiary i potrzeby rynku
 Identyfikacja i ewaluacja szans i zagrożeń
 Określanie kamieni milowych
 Analiza SWOT

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

A. PLANOWANIE
A.4 Planowanie produktu/usługi

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Analizuje obecny stan komunikacji online danej organizacji, szacuje szanse,
zagrożenia oraz mocne i słabe strony. Przygotowuje plany i kamienie milowe
w celu optymalizacji wpływu na firmę i ROI. Dostarcza dokumentację
wskazującą na potrzeby zmian w organizacji. Uwzględnia kwestie prawne w
całym łańcuchu decyzyjnym.
Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4
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Systematycznie
dokumentuje
standardowe i proste
elementy produktu.

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Korzysta z wiedzy
Przewodzi w
specjalistycznej przy
opracowywaniu i
tworzeniu
wykonywaniu planów
skomplikowanych
ogólnych i bierze za nie
dokumentów i
odpowiedzialność.
zarządzaniu nimi.
 Metody podejmowania decyzji dostosowane do obecnych i przyszłych zasad
i przepisów IPR.
 Uporządkowane metody zarządzania projektami.
 Określenie planu komunikacji, identyfikacja kluczowych użytkowników i
przekaźników opinii.
 Plany zapewniania jakości.
 Dostarczanie odpowiednich informacji decydentom i zarządzanie nimi.
 Sporządzanie raportów.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

A. PLANOWANIE
A.7 Monitorowanie trendów
Bada najnowsze innowacyjne sposoby komunikacji online i analizuje ich
potencjalny wpływ na organizację, sprzedaż i marketing. Odpowiednio
adaptuje plany i harmonogramy.
Poziom 4
Korzysta z rozległej wiedzy specjalistycznej na temat nowych procesów
komunikacji w połączeniu z dogłębnym zrozumieniem działalności firmy, aby
zaprojektować i opisać rozwiązania, które można będzie wykorzystać w
przyszłości. Zapewnia specjalistyczne wskazówki i doradza zespołowi
kierowników, pomagając im w podejmowaniu decyzji strategicznych.
 Najnowsze technologie i ich zastosowania typowe dla danego obszaru
biznesowego. Odpowiednie źródła informacji (online and offline).
 Reguły funkcjonowania społeczności online.
 Monitorowanie i ewaluacja źródeł informacji.
Identyfikacja przekaźników opinii i influencerów.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

A. PLANOWANIE
A.9 Innowacje
Tworzy lub wspiera nowe koncepcje komunikacji online i rozwija je zgodnie z
planami strategicznymi, uwzględniając potrzeby organizacji i orientację
biznesową.
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Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Poziom 4
Poziom 5
Rozumuje w sposób obiektywny i Myśli niestandardowo, analizuje obecną
kreatywny, wspierając reputację sytuację i zapewnia przewodnictwo w
w sieci i widoczność organizacji. opracowywaniu nowych koncepcji i
metodologii.
 Nowe zastosowania komunikacji online
 Myślenie niestandardowe
 Identyfikacja odpowiednich zasobów i przekaźników opinii

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

B. TWORZENIE
B.5 Tworzenie dokumentacji

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Opracowuje i projektuje dokumenty niezbędne do lepszego wykorzystania
komunikacji online, w tym procedury zaangażowania, limity dla każdego
poziomu Umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług i procedury
reakcji na różne sugestie. Określa stopień autonomii różnych grup i możliwość
działania na podstawie pełnomocnictwa.
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Wykorzystuje i Adaptuje dokumentację i Adaptuje poziom szczegółowości
stosuje
reguły zaangażowania
procesów zależnie od
określone
zależnie od sytuacji.
umocowania i odbiorców.
standardy.
 Narzędzia do tworzenia, edycji i dystrybucji profesjonalnych dokumentów.
 Narzędzia do edycji online.
 Kontrola wersji tworzonych dokumentów.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

C. WYKONANIE
C. 1 Pomaganie użytkownikom
Reaguje na prośby i problemy użytkowników. Tworzy wpisy do systemu CRM
(jeśli jest on dostępny). Rozwiązuje problemy w ramach limitów
zaangażowania, eskaluje je zgodnie z zasadami SLA. Kiedy wymaga tego
proces, pozostaje zaangażowany w sprawę po eskalacji. Potrafi monitorować i
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oceniać zadowolenie klienta.

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Poziom 2
Wchodzi w interakcje z
użytkownikami,
wykazując takt i
rozsądek. Stosuje
podstawowe
umiejętności
identyfikacji
problemów.
Rozwiązuje incydenty,
stosując odpowiednie
procedury.

Poziom 3
Z otwartym umysłem
interpretuje problemy
użytkowników i ich
efekty uboczne.
Przeszukuje bazy
danych, aby znaleźć
właściwe rozwiązania.
Eskaluje
skomplikowane
incydenty.

Poziom 4
Zarządza procesem
wspierania zawartych umów
SLA. Planuje rozdzielanie
zasobów w taki sposób, by
osiągnąć określony poziom.
Wykazuje kreatywność i
przywództwo, aby poprawić
efektywność działań.
Zarządza raportami zespołu.

 Procedury firmy dotyczące eskalacji.
 Myślenie niestandardowe.
 Orientacja na klienta.
 Komunikacja interpersonalna.
 Zastosowanie współpracy z użytkownikami.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

C. WYKONANIE
C. 2 Wspieranie zmian
Wspiera rozwój, negocjuje i wdraża zmiany. Ustala procesy kontroli procedur,
aby zapobiec niewłaściwemu postępowaniu i nie spowodować dodatkowych
problemów przy rozwiązywaniu istniejących.
Poziom 2
Poziom 3
Na co dzień reaguje na zmiany i
Kontroluje stosowanie procedur,
wprowadza niezbędne modyfikacje,
zgłasza błędy i niepowodzenia w ich
aby uniknąć zakłóceń w
zastosowaniu.
funkcjonowaniu firmy.
 Relacje osobiste.
 Empatia.
 Umiejętność komunikacji.
 Umiejętność pracy w zespole.
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COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

C. WYKONANIE
C.4. Zarządzanie problemami
Identyfikuje pierwotne przyczyny incydentów w procesach komunikacji online,
zachowując pozytywne i aktywne podejście. Inicjuje i stosuje system wiedzy
oparty na powtarzalności incydentów i błędów. Rozwiązuje i/lub eskaluje
incydenty.
Poziom 2
Poziom 3
Identyfikuje i klasyfikuje incydenty w Wykorzystuje dogłębne zrozumienie
komunikacji online, rozwiązuje je lub incydentów i awarii i rozwiązuje je przy
eskaluje i rejestruje w dzienniku.
minimalnych kosztach (jeśli to
konieczne, przy pomocy innych działów).
 Procedury organizacji.
 Procedury organizacji dotyczące eskalacji kryzysów.
 Ewaluuje zarządzanie ryzykiem i stara się minimalizować możliwość
wystąpienia ryzyka.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.2. Opracowanie strategii zapewnienia jakości ICT

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Określa, ulepsza i doskonali formalną strategię, aby sprostać oczekiwaniom
klienta i poprawić wyniki firmy (osiągnąć równowagę kosztów i ryzyka w
zakresie komunikacji i jakości obsługi). Określa kluczowe wskaźniki
efektywności systemu zarządzania jakością ICT. Stosuje określone standardy
formułowania celów efektywności zarządzania obsługą.
Poziom 4
Poziom 5
Po określeniu wartości dodanej
Zapewnia przewodnictwo strategiczne w
ewaluuje i wdraża zewnętrzne
podwyższaniu jakości komunikacji i
standardy i najlepsze praktyki.
kultury świadczenia usług w organizacji.
 Określenie punktów kluczowych z perspektywy użytkownika.
 Analiza i określenie implikacji dla firmy.
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COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

D. POMOC
D.3. Zapewnienie edukacji i szkolenia
Rozpoznaje potrzeby szkoleniowe z zagadnień związanych z zarządzaniem
społecznością. Pomaga dostosować plany szkoleniowe i sugeruje ulepszenia.
Poziom 2
Organizuje identyfikację
potrzeb, porównuje wymogi,
określa, dobiera i przygotowuje
harmonogramy szkolenia.

Poziom 3
Twórczo analizuje przydatne umiejętności,
które zapewniają wartość dodaną. Określa
źródła treści szkoleniowych. Ustala procesy i
narzędzia do obliczania wartości dodanej
programów szkoleniowych.

 Zmysł dydaktyczny.
 Techniki wzmacniania pozycji.
 Metody analizy potrzeb szkoleniowych.
 Umiejętności interpersonalne.
 Zrozumienie strategii szkolenia w ramach pracy.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D. 6 Zarządzanie kanałami sprzedaży

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Opracowuje strategię komunikacji z kierownikami punktów sprzedaży stron
trzecich oraz z multyplikatorami (influencerami i przekaźnikami opinii).
Wspiera przekaźników opinii, aby zapewnić optymalną efektywność kanału
VAR dzięki oferowaniu spójnej strategii komunikacji online oraz budowaniu
reputacji w sieci i zarządzaniu problemami komunikacyjnymi. Opracowuje
metryki, aby wspierać, doceniać i zachęcać influencerów i multyplikatorów.
Opracowuje, wdraża i porządkuje programy motywacyjne dla influencerów i
przekaźników opinii.
Poziom 3
Poziom 4
Identyfikuje i przyciąga
Wykorzystuje zaawansowane
przekaźników opinii i influencerów, umiejętności, tworząc sieć influencerów i
którzy mogą wspierać komunikację zachęcając ich do wspierania komunikacji
i reputację organizacji w sieci.
i reputacji w sieci.
 Polityki motywacyjne.
 Doświadczenie użytkownika w każdym z kanałów.
 Kwestie prawne i IPR.
 Zastosowanie metod marketingu cyfrowego.
 Monitorowanie efektywności kanałów, nadzór nad nimi oraz reakcja
odpowiednia do sytuacji.
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COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D. 12 Marketing cyfrowy

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Rozumie podstawowe zasady marketingu cyfrowego, w tym zasady
komunikacji online. Rozróżnia marketing tradycyjny od marketingu online.
Potrafi docenić różne kanały, które można wykorzystać. Ocenia wpływ i ROI
marketingu, korzystając z potwierdzonych technik pomiaru. Rozumie i stosuje
zagadnienia prywatności danych w ramach strategii zarządzania
społecznością.
Poziom 3
Poziom 4
Rozumie i stosuje taktyki
W sposób krytyczny korzysta z narzędzi
marketingu cyfrowego,
analitycznych, aby ocenić efektywność
opracowując spójną i skuteczną różnych działań i ich wpływ na ROI.
strategię; planuje zwiększyć
Ewaluuje zaangażowanie użytkownika i
efektywność przewagi
skuteczność przekaźników opinii. Zna różne
konkurencyjnej.
analityki i potrafi odpowiednio je
dostosować.
 Marketing cyfrowy.
 Dostosowanie się do różnych użytkowników.
 Umiejętności interpersonalne.
 Umiejętność komunikacji.
 Orientacja na użytkownika.
 Optymalizacja pod wyszukiwarki.
 Marketing mobilny.
 Kwestie prawne.
 Wykorzystanie i interpretacja analityk webowych.
 Znajomość środowiska online.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba

E. ZARZĄDZANIE
E.1. Opracowanie prognoz
Analizuje i interpretuje potrzeby i dążenia rynku. Ocenia potencjał akceptacji
rynkowej dla produktów i usług swojej organizacji i konkurentów
(benchmarking). Ocenia wymagania jakości wobec przyszłych produktów i
usług organizacji i jej konkurencji ze strony użytkowników i klientów.
Poziom 3
Poziom 4
Analizuje obecne i nowe trendy
Identyfikuje nowe trendy w
rynkowe Ewaluuje ich przyszły wpływ
perspektywie długoterminowej
na organizację.
i ewaluuje ich wpływ na organizację.
 Analiza ewolucji rynku.
 Techniki analizy danych na dużą skalę (eksploracja danych).

17

pełniąca tę rolę:

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

E. ZARZĄDZANIE
E. 3 Zarządzanie ryzykiem
Wdraża politykę zarządzania ryzykiem i określa procedury ograniczania
ryzyka, w tym planowanie odpowiednich działań.

Poziom 3

Poziom 4

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Analizuje obecne i nowe trendy
rynkowe Ewaluuje ich
przewidywany wpływ na
organizację.

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

 Procedury identyfikacji ryzyka.
 Sposoby ograniczania ryzyka.
 Dobre praktyki.
 Zaangażowanie influencerów i przekaźników opinii.

Identyfikuje nowe trendy w perspektywie
długoterminowej
i ewaluuje ich wpływ na organizację.
Przewodniczy w określaniu i stosowaniu
polityki zarządzania ryzykiem,
uwzględniając wszystkie możliwe
ograniczenia, w tym kwestie techniczne,
ekonomiczne i polityczne. Deleguje
zadania.

COMMUNITY MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

E. ZARZĄDZANIE
E. 4. Zarządzanie relacjami

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Nawiązuje i utrzymuje pozytywne relacje biznesowe z interesariuszami
(wewnętrznymi i zewnętrznymi), zgodnie z procesami przyjętymi przez
organizację. Utrzymuje regularną komunikację z klientami / partnerami /
dostawcami, zaspokaja potrzeby, wykazując empatię wobec środowiska i
zarządzając komunikacją w ramach łańcucha dostaw. Dba o to, by potrzeby,
obawy i skargi interesariuszy spotkały się ze zrozumieniem i reakcją zgodnie z
polityką organizacji.
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Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Poziom 4
Zarządza relacjami z dużą grupą interesariuszy. Proponuje inwestowanie w
nowe i istniejące relacje. Bierze udział w opracowywaniu praktycznych
procedur utrzymywania pozytywnych relacji biznesowych.





Procedury identyfikacji ryzyka.
Procedury ograniczania ryzyka.
Dobre praktyki.
Zaangażowanie influencerów i przekaźników opinii.
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DATA SPECIALIST

20

Opis roli
Nazwa

Data Specialist

Inne określenia

Data Scientist, Growth Hacker, Data Analyst, Data Marketer, Big Data Analyst,
Database Marketing Manager

Stanowiska
Data Specialist zajmuje się gromadzeniem, przygotowywaniem, porównywaniem
i porządkowaniem danych, które wspierają rozwój organizacji. Potrafi
identyfikować i badać bazy danych istotne dla zaplanowanych działań.
Powiększa bazy danych organizacji o dane zgromadzone poza organizacją
Podsumowanie (mogą to być dane typu open data lub nie). Stosuje metody analityczne i
statystyczne, aby zdobyć informacje na podstawie baz danych marketingowych
firmy lub organizacji, które mogą pomóc w jej rozwoju biznesowym.
Korzysta też z wewnętrznych statystyk, danych dotyczących ruchu, pochodzenia
i lokalizacji użytkowników i zwiększa przychody generowane przez ruch.
Zarządza bazami danych organizacji i je prowadzi oraz dobiera, podsumowuje,
interpretuje i przetwarza dane na informacje, aby znaleźć odpowiedzi na
konkretne pytania istotne dla organizacji. Rozpoznaje, analizuje i interpretuje
trendy i modele klientów, aby przygotować zalecenia dotyczące przyszłego
zarządzania marketingiem organizacji. Dostarcza recenzje i raporty do innych
ważnych interfejsów w organizacji. Analizuje wewnętrzne bazy danych
Misja
organizacji, w tym informacje o ruchu, aby zwiększyć obrót, udział w rynku i
przeciętną wartość koszyka. Analizuje dostępne bazy danych poza organizacją i
filtruje odpowiednie informacje. Bierze udział w ulepszaniu i wdrażaniu strategii
SEO, analizując ROI poprzednich działań; bierze udział w ewaluacji ROI
przyszłych działań. Automatyzuje działania marketingowe takie jak wysyłanie emaili (do potencjalnych klientów, obecnych klientów i użytkowników, którzy nie
sfinalizowali procesu zakupu). Integracja procesu płatności (jeśli to konieczne).
 Identyfikacja, wybór i porządkowanie baz danych Open Data / Big Data w celu

wykorzystania ich w procesie rozwoju marketingu i sprzedaży.
 Tworzenie i wdrażanie procedur marketingowych, wykorzystanie dostępnych

Główne
zadania

Efekty pracy







danych.
Określenie ROI działań marketingowych i sprzedaży.
Określenie analityk i zarządzanie nimi.
Przygotowywanie i udostępnianie raportów.
Udział w analizach SEO i reputacji w sieci.
Słowa kluczowe: AARRR – Acquisition (pozyskanie), Activation (aktywacja),
Retention (powrót), Reference (polecenie), Revenues (przychód).

Odpowiedzialność:
 Prowadzenie bazy danych
organizacji
 Automatyzacja procedur
marketingowych
 Identyfikacja baz danych
(Open Data lub Big Data)
w celu zwiększenia
przychodów

Obowiązki:
 Ekstrakcja danych
 Lista generowanych
leadów
 Określenie ROI
 Analiza
wyników/efektywności
działań marketingowych
 Przeglądy i raporty dla
kadry zarządzającej

Udział:
 SEO
 Reputacja w
sieci
 Tworzenie stron
internetowych
 Strategia
ukierunkowanyc
h kampanii
marketingowych
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Środowisko

Zwykle blisko współpracuje z zespołami do spraw sprzedaży i marketingu.
Zależnie od wielkości organizacji pracuje w pełnym wymiarze godzin lub mniej.
Może zarządzać zespołem.
B.1 Tworzenie aplikacji
D. 5 Opracowanie oferty handlowej
D. 10 Zarządzanie informacją i wiedzą
D. 12 Marketing cyfrowy
E. 3 Zarządzanie ryzykiem

e-kompetencje

KPI

Poziom 3
Poziom 3
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4

Liczba użytkowników z podziałem na kanały dystrybucji. Koszt pozyskania
użytkownika. Przychód z użytkownika. Współczynnik retencji. Zaangażowanie
ambasadorów. Statystyki/analityki aktywności interesariuszy w sieci.

Szczegóły profilu
DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

A. PLANOWANIE
A.6 Projektowanie aplikacji

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Analizuje, precyzuje i określa modele baz danych zgodnie z potrzebami
klienta, wspierając rozwój firmy. Wybiera odpowiednie opcje techniczne, aby
zrównoważyć koszty i efektywność. Projektuje struktury danych, aby
umożliwić ich aktualizację w przyszłości. Dba o uwzględnianie
interoperacyjności, użyteczności i bezpieczeństwa.
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Organizuje design i
Odpowiada za
Przewodzi w
ogólne specyfikacje
działania swoje i
przewidywaniu zmian
aplikacji. Projektuje
innych, dbając o to, by technologicznych na
interfejs bazy danych, design aplikacji
podstawie dostępnych
ułatwiający dodawanie umożliwiał
struktur i zastosowań baz
i ekstrakcję danych.
interoperacyjność z
danych (Open Data, Big
innymi systemami
Data).
organizacji.
 Orientacja na użytkownika.
 Zasady projektowania interfejsu użytkownika.
 Myślenie niestandardowe w kwestii designu i struktur.
 Identyfikacja klientów, użytkowników i partnerów.
 Gromadzenie, formalizacja i walidacja wymagań funkcjonalnych i
niefunkcjonalnych.
 Dbałość o kontrolę i funkcjonalność.
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DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

A. PLANOWANIE
A.8. Zrównoważony rozwój
Szacuje wpływ rozwiązań ICT na zobowiązania ekologiczne, w tym zużycie
energii. Doradza firmie i interesariuszom w sprawach zrównoważonych
alternatyw zgodnych ze strategią firmy.
Poziom 3
Poziom 4
Promuje świadomość, szkolenie i
Określa cel i strategię zrównoważonego
zaangażowanie w zrównoważony
rozwoju w zgodzie z polityką
rozwój i stosuje niezbędne
zrównoważonego rozwoju firmy.
narzędzia pomocne w stosowaniu
tego podejścia.
 Metryki i wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
 Ewaluacja korzystania z komputera i zużycia energii elektrycznej dla różnych
opcji.
 Odpowiedzialność społeczna biznesu.

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

B. TWORZENIE
B.1 Tworzenie aplikacji

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Projektuje i opracowuje strukturę baz danych zgodnie z potrzebami
organizacji. Adaptuje istniejące rozwiązania i zapewnia interoperacyjność (np.
różne platformy, języki). Koduje, debuguje, testuje i dokumentuje systemy i
interfejsy, dbając o orientację na użytkownika. Waliduje wyniki z pomocą
użytkowników.
Poziom 2
Poziom 3
Systematycznie
Kreatywnie dba o jak największą wartość
opracowuje i waliduje bazy dodaną aplikacji, interfejsów i baz danych.
danych i interfejsy.
Optymalizuje tworzenie, utrzymanie i działanie
aplikacji, stosując sprawdzone rozwiązania.
 Najnowsze technologie i architektury.
 Języki programowania.
 Kwestie IPR.
 Technologia i języki modelowania.
 Języki interfejsu.
 Bezpieczeństwo.
 Współpraca z innymi działami.
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DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

B. TWORZENIE
B.3. Testowanie
Konstruuje i wykonuje systematyczne procedury testowania, aby zapewnić
bezpieczeństwo i użyteczność. Dba o to, by aktualizacje i zrewidowane
struktury baz danych działały zgodnie z oczekiwaniami. Tworzy dokumenty i
raporty dotyczące zastosowania i limitów.
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Organizuje procedury Nadzoruje złożone
Zapewnia kreatywne
testowe, aby wykryć i programy testów. Dba o wskazówki, myśli
przetestować
przeprowadzanie testów krytycznie i doradza
potencjalne słabe
i dokumentuje wyniki w zespołowi testerów, biorąc
punkty.
przydatny sposób.
pod uwagę silną orientację
Rejestruje i raportuje Odpowiada za zgodność na użytkownika.
wyniki wraz z
z procedurami
analizami.
testowymi.
 Techniki, infrastruktura i narzędzia wykorzystywane w procesie testów.
 Cykl życiowy procesu testowania.
 Różne rodzaje testów, np. testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe,
użyteczności i obciążenia.
 Tworzenie planu testów i zarządzanie nim.
 Zarządzanie procesem testów i jego ewaluacja.
 Zgłaszanie i dokumentowanie testów i ich wyników.

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

B. TWORZENIE
B.5. Tworzenie dokumentacji

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które

Tworzy dokumenty opisujące procesy stosowane przy interfejsach w celu
optymalizacji użytkowania przez innych członków organizacji. Dba o to, by
funkcje i możliwości były udokumentowane w sposób zrozumiały dla
użytkowników. Dba o to, by istniejące dokumenty były aktualne i
obowiązujące.
Poziom 2
Poziom 3
Określa wymagania dotyczące
Dostosowuje poziom szczegółowości do
dokumentacji, biorąc pod uwagę celów dokumentacji i odbiorców
cel i środowisko, którego
docelowych.
dokumentacja dotyczy.
 Narzędzia do tworzenia, edycji i dystrybucji profesjonalnych dokumentów.
 Narzędzia do tworzenia prezentacji elektronicznych.
 Kontrola wersji tworzonych dokumentów.

24

zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

C. WYKONANIE
C.4. Zarządzanie problemami
Identyfikuje i usuwa pierwotne przyczyny incydentów. Aktywnie dba o unikanie
lub identyfikację pierwotnych przyczyn problemów z bazą danych. Stosuje
system wiedzy oparty na powtarzalności typowych błędów. Rozwiązuje lub
eskaluje incydenty. Optymalizuje działanie systemu lub komponentu.
Poziom 2
Poziom 3
Identyfikuje i klasyfikuje rodzaje Wykazuje dogłębne zrozumienie
incydentów. Rejestruje incydenty, infrastruktur baz danych i interfejsów;
uwzględniając
rozpoznaje awarie i usuwa je, aby
objawy i rozwiązania.
zminimalizować przestoje. Szybko
identyfikuje przyczyny incydentów
i podejmuje decyzje dotyczące procesów
zarządzania problemami.
 Ogólna infrastruktura ICT organizacji i jej kluczowe komponenty.
 Procedury organizacji związane z raportowaniem.
 Zastosowanie i dostępność narzędzi diagnostycznych.

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

D. POMOC
D.5. Opracowanie oferty handlowej
Opracowuje propozycje techniczne dotyczące identyfikacji i analizy danych
aby dotrzeć do nowych klientów i wspierać rozwój sprzedaży. Współpracuje
z innymi pracownikami przy dostosowywaniu rozwiązania związanego z
produktem lub usługą, aby spełnić oczekiwania klienta.
Poziom 3
Kreatywnie określa nowe grupy docelowe i stara się znaleźć lub wyodrębnić
odpowiednie dane, które pomogą do nich dotrzeć.

Wymiar 4:
 Identyfikacja dostępnych baz danych wspomagających rozwój sprzedaży
(dane typu Open Data lub nie).
Wiedza i

Potrzeby klienta.
umiejętności –

Wymogi prawne (w tym kwestie prywatności).
przykłady
Zagadnienia, które
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zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.10. Zarządzanie informacją i wiedzą

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Identyfikuje uporządkowane i nieuporządkowane informacje, zarządza nimi i
bierze pod uwagę polityki dystrybucji informacji. Tworzy strukturę informacji,
umożliwiającą ich wykorzystanie i optymalizację. Wie, jakich narzędzi użyć do
tworzenia, ekstrakcji, prowadzenia, aktualizacji i promocji wiedzy biznesowej,
aby osiągnąć zyski dzięki posiadanym informacjom.
Poziom 3
Poziom 4
Analizuje procesy biznesowe i
Zestawia dane i buduje/generuje
związane z nimi wymagania
informacje, aby zapewniać firmie
informacyjne, aby zapewnić
wartość.
Stosuje
innowacyjne
najwłaściwszą strukturę informacji,
rozwiązania oparte na pozyskanych
umożliwiającą integrację ze
informacjach.
środowiskiem
korporacyjnym.
 Metody analizy
informacji i procesów biznesowych
 Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących IPR i prywatności
 Zastosowanie metod eksploracji danych

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.12. Marketing cyfrowy

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –

Rozumie podstawowe zasady marketingu cyfrowego. Rozróżnia marketing
tradycyjny od marketingu cyfrowego. Potrafi docenić wielość kanałów, które
można wykorzystać. Ocenia efektywność różnych rodzajów działań i stosuje
rygorystyczne techniki pomiaru. Przyczynia się do efektywności strategii
marketingu cyfrowego, korzystając z najbardziej efektywnych środków.
Rozumie kwestie ochrony danych osobowych i prywatności związane z
wdrożeniem strategii marketingowej.
Poziom 3
Dostarcza danych niezbędnych do określenia sensownych celów planu
marketingu cyfrowego, wyszukuje lub kupuje odpowiednie bazy danych.
 Wiedza o wyszukiwarkach i marketing w wyszukiwarkach
 Strategie marketingowe
 Marketing displayowy
 Wymogi prawne
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przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

 Zrozumienie, jak zastosować technologię webową w celach marketingowych
 Znajomość środowiska online

DATA SPECIALIST
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

E. ZARZĄDZANIE
E.3. Zarządzanie ryzykiem
Bierze udział w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem organizacji,
określając ryzyka w obszarze zarządzania danymi. Bierze udział w
opracowaniu planów ograniczania ryzyka i wdraża je. Dokumentuje
potencjalne ryzyka i plany ograniczania ich.
Poziom 3
Podejmuje decyzje niezbędne do ograniczenia ryzyka.
 Identyfikacja i ewaluacja ryzyk dotyczących reputacji w sieci.
 Planowanie procedur ograniczania ryzyka.
 Określenie planu komunikacji kryzysowej we współpracy z influencerami i
przekaźnikami opinii.
 Zastosowanie działań łagodzących ryzyko i działań awaryjnych.
 Projektowanie i dokumentacja procesów analizy ryzyka.
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E-COMMERCE DEVELOPER
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Opis roli
Nazwa

e-Commerce Developer
Developer of e-Shop, Marketplace Developer, Frontend/ Backend Developer, eInne określenia
Commerce Manager
Stanowiska
E-commerce developer zajmuje się projektowaniem, tworzeniem i
Podsumowanie utrzymywaniem sklepów internetowych oraz rozwijaniem infrastruktury sklepu
internetowego, korzystając z różnych technologii i systemów osób trzecich do
optymalizacji przychodów.

Misja

Główne
zadania

Efekty pracy

Środowisko

E-Commerce developer odpowiada za opracowanie, planowanie techniczne i
wykonanie aplikacji e-handlu i platform online, korzystając z różnych technologii i
systemów osób trzecich. Planuje, opracowuje i wdraża skomplikowane interfejsy,
doradza działowi marketingu w kwestiach technicznych związanych z
rozwiązaniami e-handlu oraz projektuje i tworzy sklep internetowy, w tym jego
organizację, wygląd, strukturę itd. Jego obowiązki obejmują opracowanie i projekt
front endu i back endu i procedur dodawania danych, jeśli jest to konieczne dla
zarządzania łańcuchem dostaw i/lub systemem księgowym.
 Opracowanie, organizacja i wdrożenie layoutu, struktury i funkcji sklepu
internetowego.
 Tworzenie prototypów i mockupów.
 Korzystanie z feedbacku od klientów w celu poprawy użyteczności sklepu
internetowego.
 Tworzenie aplikacji testowych.
 Zarządzanie sesjami testów, ocena informacji zwrotnej i przygotowywanie
raportów.
 Tworzenie narzędzi do analizy efektywności sklepu.
 SEO sklepu.
 Dokumentacja kodu.
 Dokumentacja
i przewodnik użytkownika
Odpowiedzialność:
Obowiązki:
Udział:
 Zarządzanie
podwykonawcami
/
członkami
zespołu
Koszt (oprogramowania,  Optymalizacja pod  Zarządzanie treściami w
szablonów, w tym koszty
wyszukiwarki (SEO) sieci
zasobów ludzkich)
 Tworzenie narzędzi  Analiza danych
do mierzenia
 Design, w tym ergonomia
 Procedury i procesy
wpływu
i
 Wsparcie techniczne /
testowania
efektywności sklepu  Web marketing
pomoc
internetowego
 Zaprojektowanie,
 Opracowanie narzędzi

Utrzymanie
opracowanie i wdrożenie
służących do utrzymania
rozwiązania sklepu
sklepu internetowego
relacji z klientem
(frontend/backend)  Opracowanie narzędzi
 Prototypy
 Wewnętrzne UX, orientacja  Dokumentacja
sprawozdawczych
na użytkownika
 Szkolenie zespołu do
 Dostosowanie VAT
używania aplikacji i
przygotowywania
raportów
 Pomoc w lokalizacji do
Zwykle blisko współpracuje z zespołami do spraw sprzedaży, marketingu i PR.
różnych krajów
Zależnie od wielkości organizacji pracuje w pełnym wymiarze godzin lub mniej.
Może zarządzać zespołem.

29

A.5 Projektowanie architektury
A.6 Projektowanie aplikacji
B.1 Tworzenie aplikacji
B. 3 Testowanie
D. 12 Marketing cyfrowy

e-kompetencje

KPI

Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 3

Współczynnik konwersji. Współczynnik porzuceń. Ruch i jego źródła. ROI.
Dostępność sklepu i oferowanych produktów lub usług. Feedback od klienta.

Szczegóły profilu
E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

A. PLANOWANIE
A.4. Planowanie produktów / usług
Analizuje i określa stan obecny i docelowy. Krytycznie szacuje opłacalność,
ryzyka, szanse, mocne i słabe strony. Tworzy uporządkowane plany, ustala
harmonogramy i kamienie milowe, zapewniając optymalizację działań i
zasobów. Zarządza prośbami o zmiany. Określa ilość dostaw i zapewnia
ogólne informacje na temat dodatkowych wymagań dokumentacji. Określa
poprawne postępowanie z produktami, w tym kwestie prawne, zgodnie z
obecnymi przepisami.
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Systematycznie
Korzysta z wiedzy
Przewodzi w opracowywaniu
dokumentuje
specjalistycznej przy
i wykonywaniu planów
standardowe i proste tworzeniu
ogólnych i bierze za nie
elementy produktu.
skomplikowanych
odpowiedzialność.
dokumentów i
zarządzaniu nimi.
 Metody procesu decyzyjnego.
 Zasady i przepisy dotyczące IPR.
 Techniki zwinne.
 Metodologie zarządzania projektem.
 Metody optymalizacji.
 Orientacja na użytkownika/klienta.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

A. PLANOWANIE

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

A.5. Projektowanie architektury
Określa, ulepsza aktualizuje i udostępnia formalne podejście do wdrożenia
rozwiązań, niezbędne do opracowania i obsługi architektury rozwiązania.
Określa wymagania dotyczące zmian i komponenty, których one dotyczą:
sprzęt, oprogramowanie, aplikacje, procesy, platforma IT. Uwzględnia
interoperacyjność, skalowalność, użyteczność i bezpieczeństwo. Dba, by
ewolucja firmy zgodna była z rozwojem technicznym.
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Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Poziom 3
Wykorzystuje wiedzę
specjalistyczną do
określenia, jakie technologie
i specyfikacje należy
zastosować w konstrukcji
sklepu internetowego.

Poziom 4
Działa odpowiedzialnie, określając strategię
wdrożenia technologii ICT zgodnej z potrzebami
firmy. Bierze pod uwagę obecną platformę
techniczną, zanikające wyposażenie i
najnowsze innowacje technologiczne.

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

 Architektura, metodologie i narzędzia projektowania systemu.
 Wymagania architektury systemu: wydajność, możliwość utrzymania,
skalowalność, bezpieczeństwo.
 Orientacja na użytkownika (frontend i backend).
 Benchmarki różnych narzędzi, CMS i szablonów pod kątem użytkownika i
klienta.
 Zrozumienie założeń biznesowych, które mają wpływ na architekturę (np.
dane, aplikacja, bezpieczeństwo, rozwój).

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

A. PLANOWANIE
A.6. Projektowanie aplikacji

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Analizuje, precyzuje, aktualizuje i udostępnia model wdrożenia sklepów
internetowych
zgodnie
z
polityką
organizacji
i
potrzebami
użytkownika/klienta.
Wybiera
odpowiednie
opcje
techniczne
do
projektowania aplikacji, optymalizując równowagę między ceną i jakością.
Projektuje struktury danych i buduje modele struktur systemu zgodnie z
wynikami analizy w językach modelowania. Dba o uwzględnienie
interoperacyjności, użyteczności i bezpieczeństwa we wszystkich aspektach.
Określa wspólne ramy odniesienia, aby przeprowadzać walidację modeli we
współpracy z przedstawicielami użytkowników na podstawie modeli rozwoju
(np. podejścia iteracyjne).
Poziom 4
Koordynuje planowanie designu aplikacji. Odpowiada za działania swoje i
innych, dbając o to, by aplikacja była poprawnie zintegrowana ze złożonym
środowiskiem i zgodna z potrzebami użytkownika/klienta.
 Modelowanie wymagań i techniki analizy.
 Zasady projektowania interfejsu użytkownika.
 Technologie mobilne.
 Identyfikacja klientów, użytkowników, przekaźników opinii i influencerów.
 Gromadzenie, formalizacja i walidacja wymagań funkcjonalnych i
niefunkcjonalnych.
 Ewaluacja wykorzystania prototypów w celu wsparcia walidacji wymagań.
 Ewaluacja użyteczności frontendu i backendu i odpowiednia reakcja.
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E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

A. PLANOWANIE
A.7. Monitorowanie trendów technologicznych
Bada najnowsze osiągnięcia techniczne, aby być na bieżąco z rozwojem
technologii. Opracowuje innowacyjne rozwiązania włączania nowych
technologii do istniejących sklepów internetowych, aby tworzyć nowe
rozwiązania lub rozszerzenia.
Poziom 3
Poziom 4
Korzysta z rozległej wiedzy specjalistycznej Podejmuje decyzje strategiczne
na temat nowych technologii w połączeniu dotyczące sklepu internetowego,
z dogłębnym zrozumieniem działalności
przewidując i opisując przyszłe
firmy, aby przewidzieć i opisać rozwiązania, rozwiązania dotyczące orientacji
które można będzie wykorzystać w
na klienta, nowych produktów i
przyszłości. Zapewnia specjalistyczne
usług; kieruje organizację w
wskazówki i doradza zespołowi
stronę budowania i wykorzystania
kierowników, pomagając im w
tych rozwiązań.
podejmowaniu decyzji strategicznych.
 Ewaluacja i benchmarking nowych wersji oprogramowania, CMS i języków.
 Potrzeby i zwyczaje rynku.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba

A. PLANOWANIE
A.8. Zrównoważony rozwój
Szacuje wpływ rozwiązań ICT na zobowiązania ekologiczne, w tym zużycie
energii. Doradza firmie i interesariuszom w sprawach zrównoważonych
alternatyw zgodnych ze strategią firmy.
Poziom 3
Poziom 4
Promuje świadomość, szkolenie i
Określa cel i strategię
zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zrównoważonego rozwoju w
stosuje niezbędne narzędzia pomocne w zgodzie z polityką
stosowaniu tego podejścia.
zrównoważonego rozwoju firmy.
 Metryki i wskaźniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
 Ewaluacja korzystania z komputera i zużycia energii elektrycznej dla różnych
opcji.
 Odpowiedzialność społeczna biznesu.
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pełniąca tę rolę:

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

B. TWORZENIE
B.1. Tworzenie aplikacji

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Projektuje i opracowuje nowe lub adaptuje istniejące sklepy internetowe, aby
zaspokoić potrzeby organizacji i klienta. Koduje, debuguje, testuje,
dokumentuje i komunikuje etapy rozwoju sklepu internetowego. Wybiera
odpowiednie opcje techniczne umożliwiające rozwój, takie jak ponowne
użycie, ulepszenie lub rekonfiguracja istniejących komponentów.
Optymalizuje wydajność, koszt i jakość. Waliduje wyniki z pomocą
przedstawicieli użytkowników.
Poziom 4
Kreatywnie opracowuje rozwiązania i wybiera odpowiednie opcje techniczne.
Odpowiada za działania rozwojowe innych. Optymalizuje tworzenie,
utrzymanie i działanie rozwiązań, stosując istniejące projekty i sprawdzone
rozwiązania.







Projektowanie funkcjonalne i techniczne.
Najnowsze technologie.
Języki programowania.
Kwestie IPR.
Bezpieczeństwo technologii i języków modelowania.
Przeprowadzenie i ewaluacja wyników testów w porównaniu ze
specyfikacją produktów.
 Opracowanie interfejsu użytkownika i klienta z orientacją na klienta.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

B. TWORZENIE
B.2. Integracja komponentów

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Integruje lub adaptuje wtyczki, dodatkowe komponenty lub podsystemy do
istniejącego rozwiązania lub nowego sklepu internetowego. Zapewnia
zgodność z ustalonymi procesami i procedurami, takimi jak zarządzanie
konfiguracją i utrzymanie pakietów. Bierze pod uwagę kompatybilność
istniejących i nowych modułów, aby zapewnić integralność i
interoperacyjność systemu oraz bezpieczeństwo informacji. Weryfikuje i
testuje wydajność i możliwości systemu oraz dokumentuje skuteczną
integrację.
Poziom 4
Kreatywnie opracowuje i wdraża rozwiązania i wybiera odpowiednie opcje
techniczne.
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Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

 Benchmarking starych, istniejących i nowych komponentów w celu ewaluacji
przewagi konkurencyjnej.
 Wpływ integracji systemu na istniejące systemy/organizację.
 Techniki łączenia modułów, systemów i komponentów .
 Najlepsze praktyki w zakresie technik projektowania.
 Pomiar wydajności przed integracją systemu, w trakcie integracji i po niej.
 Dokumentowanie i rejestrowanie działań, problemów i czynności
naprawczych.
 Weryfikowanie, czy możliwości i efektywność zintegrowanych systemów są
zgodne ze specyfikacją.
 Zabezpieczanie danych zapasowych w celu zapewnienia spójności podczas
integracji systemu.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

B. TWORZENIE
B.3. Testowanie
Konstruuje i wykonuje procedury systematycznego testowania rozwiązań dla
sklepu internetowego lub wymagań użyteczności dla klienta w celu
zapewnienia zgodności ze specyfikacjami projektu. Dba o to, by nowe lub
zrewidowane komponenty lub systemy działały zgodnie z oczekiwaniami.
Dba o spełnianie standardów wewnętrznych, zewnętrznych, państwowych i
międzynarodowych. Tworzy dokumenty i raporty poświadczające wymagania
certyfikacyjne.
Poziom 3
Poziom 4
Wykorzystuje wiedzę specjalistyczną, Wykorzystuje rozległą wiedzę
aby nadzorować skomplikowane
specjalistyczną do stworzenia
programy testów. Dba o to, by testy i
całościowego procesu testowania, w
ich wyniki były udokumentowane, aby tym do określenia wewnętrznych
pomóc następnym właścicielom
standardów praktyk. Zapewnia
procesu, np. projektantom,
specjalistyczne wskazówki i doradza
użytkownikom lub konserwatorom.
zespołowi testerów.
 Cykl życiowy procesu testowania.
 Włączanie przedstawicieli użytkowników w proces testowania.
 Różne rodzaje testów, np. testy funkcjonalne, integracyjne, wydajnościowe,
użyteczności i obciążenia.
 Tworzenie planu testów i zarządzanie nim.
 Zarządzanie procesem testów i jego ewaluacja.
 Zgłaszanie i dokumentowanie testów i ich wyników.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

B. TWORZENIE
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Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

B.5. Tworzenie dokumentacji
Tworzy dokumenty opisujące cały system sklepu internetowego, aby
zapewnić zgodność z odpowiednimi wymogami dokumentacji. Wybiera
odpowiedni styl i medium prezentacji materiałów. Tworzy szablony systemów
zarządzania dokumentacją. Dba o to, by funkcje i możliwości były
udokumentowane w odpowiedni sposób. Dba o to, by istniejące dokumenty
były aktualne i obowiązujące.
Poziom 2
Poziom 3
Określa wymagania dotyczące
Dostosowuje poziom szczegółowości
dokumentacji, biorąc pod uwagę cel i
do celów dokumentacji i grupy
środowisko, którego dokumentacja
docelowej.
dotyczy.
 Narzędzia do tworzenia, edycji i dystrybucji profesjonalnych dokumentów.
 Tworzenie instrukcji obsługi z orientacją na użytkownika.
 Kontrola wersji tworzonych dokumentów.
 Przestrzeganie i efektywne stosowanie standardów korporacyjnych
dotyczących publikacji.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –

C. WYKONANIE
C.4. Zarządzanie problemami
Identyfikuje i usuwa pierwotne przyczyny incydentów. Aktywnie dba o
unikanie lub identyfikację pierwotnych przyczyn problemów ze sklepem
internetowym. Stosuje system wiedzy oparty na powtarzalności typowych
błędów. Rozwiązuje lub eskaluje incydenty. Optymalizuje działanie systemu
lub komponentu.
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Identyfikuje i
Wykorzystuje wiedzę
Ma dogłębną wiedzę
klasyfikuje
specjalistyczną i dogłębne
niezbędną, aby
rodzaje
zrozumienie infrastruktury ICT i
przewidzieć krytyczne
incydentów i
procesu zarządzania problemami,
błędy komponentu i
zakłóceń
identyfikując
awarie
i
usuwając
je,
stara się je naprawić
funkcjonowania.
aby zminimalizować przestoje.
przy jak najkrótszym
Rejestruje
incydenty,
Podejmuje rozsądne decyzje w
czasie przestoju.
katalogując je z sytuacjach pełnych emocji,
Opracowuje procesy
uwzględnieniem prowadzące do właściwych działań, eskalacji, dbając o to,
objawów i
minimalizujących wpływ na firmę.
by przy każdym
rozwiązań.
Szybko rozpoznaje wadliwy
incydencie
komponent i wybiera spośród
wykorzystać
dostępnych opcji, takich jak
odpowiednie zasoby.
naprawa, wymiana lub
rekonfiguracja.
 Procedury organizacji związane z testowaniem.
 Zastosowanie i dostępność narzędzi diagnostycznych.
 Identyfikacja potencjalnych krytycznych błędów i podejmowanie działań w
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przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

celu złagodzenia ich skutków.
 Zarządzanie ryzykiem i minimalizacja narażenia na ryzyko.

E-COMMERCE DEVELOPER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

E. ZARZĄDZANIE
E.3. Zarządzanie ryzykiem
Bierze udział w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem organizacji,
określając ryzyka związane ze sklepem internetowym. Bierze udział w
opracowaniu planów ograniczania ryzyka i wdraża je. Dokumentuje
potencjalne ryzyka i plany ograniczania ich.
Poziom 3
Podejmuje decyzje niezbędne do ograniczenia ryzyka.
 Identyfikacja i ewaluacja ryzyk dotyczących reputacji w sieci.
 Planowanie procedur ograniczania ryzyka.
 Określenie planu komunikacji kryzysowej we współpracy z influencerami i
przekaźnikami opinii.
 Zastosowanie działań łagodzących ryzyko i działań awaryjnych.
 Projektowanie i dokumentacja procesów analizy ryzyka.
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E-MARKETER
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Opis roli
Nazwa

e-Marketer
Internet Marketer, Web Marketer, Audience Developer, Online Marketing
Inne określenia
Manager, SEO Manager, e-CRM
Stanowiska
E-Marketer zajmuje się marketingiem cyfrowym i jest współodpowiedzialny za
Podsumowanie reprezentowanie organizacji w Internecie, aby pozyskać więcej potencjalnych i
obecnych klientów.

Misja

Główne
zadania

Efekty pracy

Środowisko

E-Marketer opracowuje i wdraża strategię marketingu online organizacji.
Opracowuje kampanie marketingu online, w tym SEO, SEM, SEA, reklamę
banerową, e-mail marketing i social media marketing, stosując narzędzia
odpowiednie do obranej strategii. Nawiązuje też współprace i partnerstwa w
imieniu organizacji (sieć partnerów takich jak influencerzy i osoby polecające).
Głównym celem jest podniesienie widoczności, rozgłosu, zasięgu i liczby
odbiorców, oraz poprawa reputacji w sieci i globalnego wizerunku organizacji w
Internecie. E-Marketer współpracuje z marketing managerem, zarządem i
analitykiem danych, określając cele i wybierając inwestycje (pracownicy,
podwykonawcy, dostawcy) odpowiednie do osiągnięcia celów.
 Określenie ogólnej strategii marketingu online (koncepcji holistycznej).
 Przygotowanie kampanii marketingowych w sieci i zarządzanie nimi zgodnie ze
strategią organizacji.
 Określenie strategii konwersji i ulepszanie jej.
 Zastosowanie analityki webowej i wyciąganie wniosków z analiz.
 Wspieranie SEO.
 Przygotowanie kampanii akwizycyjnych.
 Określenie kampanii SEA, zarządzanie nimi i analiza.
 Pomoc w produkcji treści.
 Optymalizacja interfejsu klienta.
Odpowiedzialność:
Obowiązki:
Udział:
 Konkurencja,
 Reputacja w sieci
 Design/
monitorowanie i analiza  Analiza feedbacku od klientów
użyteczność
strony
 SEO/Social Media
i reakcja na niego
Marketing / e-mail
 Współpraca z innymi działami  Plan
marketing / marketing
marketingowy
(jeśli istnieją) lub ogólny
afiliacyjny i
 e-controlling, korzystanie z e-  Raporty analityk
optymalizacja
narzędzi do mierzenia wpływu webowych
 Określenie strategii
i efektywności sklepu
 Opracowanie
marketingu online
internetowego
narzędzi
 Plan marketingu
sprawozdawczych
 Dokumentacja
internetowego
 Szkolenie zespołu
 Optymalizacja konwersji
 Organizacja
do używania i
 Segmentacja klientów
przygotowywania
 Sporządzanie raportów
raportów
 Treści na stronie
 Optymalizacja
Interfejsu
użytkownika
Współpracuje z działami marketingu, komunikacji i sprzedaży i podlega im lub
ogólnemu zarządowi.
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A.3 Opracowanie biznesplanu
D. 5 Opracowanie oferty handlowej
D. 6 Zarządzanie kanałami sprzedaży
D. 12 Marketing cyfrowy
E. 4 Zarządzanie relacjami

e-kompetencje

KPI

Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 3

Współczynnik pozyskania. Odsłony/odwiedzający. Ruch i jego źródła.
Strony/odwiedziny. Czas spędzony na stronie / podczas odwiedzin.
Współczynnik odrzuceń. Procent dostępu bezpośredniego / z polecenia / z
wyszukiwarki.

Szczegóły profilu
E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

A. PLANOWANIE
A.3 Opracowanie biznesplanu

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem biznesplanu działań online,
obejmującego różne podejścia i propozycje ROI. Dba o to, by biznesplan
działań w sieci był zgodny z ogólnym biznesplanem i skupiał się na
wszystkich aspektach komunikacji, takich jak zarządzanie stroną www, siecią
społecznościową, relacjami z osobami trzecimi i z influencerami. Komunikuje
i objaśnia biznesplan innym jednostkom (zarząd, działy komunikacji i
sprzedaży, influencerzy i multyplikatorzy).
Poziom 3
Poziom 4
Poziom 5
Wykorzystuje wiedzę
Przewodzi w tworzeniu
Myśli strategicznie,
specjalistyczną do
strategii e-marketingu,
aby rozwijać biznes
analiz środowiska
wspierając rozwój firmy
online organizacji.
rynkowego i
oraz ryzyka i szanse.
konkurencji.
 Opracowanie biznesplanu.
 Łańcuch tworzenia wartości.
 Obecne i przyszłe potrzeby rynku.
 Techniki oceny ryzyka i szans.
 Opracowanie szczegółowej analizy SWOT.
 Generowanie krótkoterminowych i długoterminowych raportów efektywności.

E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

A. PLANOWANIE
A.6 Projektowanie aplikacji
Analizuje potrzeby klienta i zapewnia sugestie dotyczące designu aplikacji w
zgodzie ze strategią biznesową online i potrzebami klienta. Dba o
uwzględnianie interoperacyjności, użyteczności i bezpieczeństwa we
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wszystkich aspektach, tak by rozwijać widoczność, popularność i reputację
organizacji w sieci.

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Poziom 2
Zapewnia sugestie dotyczące
designu aplikacji.

Poziom 3
Odpowiada za działania swoje i innych,
dbając o to, by design aplikacji był
zgodny z potrzebami organizacji i
użytkownika/klienta.

 Zasady projektowania interfejsu użytkownika/klienta.
 Technologie mobilne.
 Ewaluacja wykorzystania prototypów w celu wsparcia walidacji wymagań.
 Systematyczna i częsta komunikacja z klientami i użytkownikami.
 Dbałość o kontrolę i funkcjonalność.

E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.5. Opracowanie oferty handlowej

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Opracowuje propozycje techniczne, aby spełnić wymagania klienta
dotyczące rozwiązań i pomóc działowi sprzedaży, zapewniając
konkurencyjną ofertę. Współpracuje z innymi pracownikami przy
dostosowywaniu rozwiązania związanego z produktem lub usługą do
możliwości organizacji.
Poziom 3
Poziom 4
Organizuje współpracę między
Kreatywnie opracowuje oferty z
właściwymi działami
uwzględnieniem skomplikowanych
wewnętrznymi. Ułatwia
rozwiązań.
porównywanie między
Dostosowuje rozwiązania w
wymaganiami klienta i
skomplikowanym środowisku i dba o to,
dostępnymi gotowymi
by oferta przedstawiona klientowi była
rozwiązaniami.
wykonalna i obowiązująca.
 Potrzeby klienta
 Wymogi prawne
 SEO
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E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.6. Zarządzanie kanałami sprzedaży

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Opracowuje strategię e-marketingu, aby zapewnić optymalną komunikację z
osobami trzecimi i kanałami sprzedaży. Zarządza działaniami dotyczącymi
reputacji w sieci i relacjami z influencerami i multyplikatorami. Określa grupy
docelowe, liczbę odbiorców, zasięg geograficzny (lokalizację), i opracowuje
programy motywacyjne dla influencerów/multyplikatorów aby zwiększyć
sprzedaż i budować reputację w sieci.
Poziom 3
Wykorzystuje rozległe umiejętności związane z marketingiem i sprzedażą,
aby stworzyć strategię organizacji dotyczącą kontaktu z osobami trzecimi.
Ustala procesy zarządzania sprzedażą poprzez kanały osób trzecich aby
maksymalizować efektywność biznesu.
 Polityki motywacyjne.
 Doświadczenie użytkownika w każdym z kanałów.
 Marketing cyfrowy.
 Relacje interpersonalne.

E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.11. Określenie potrzeb

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które

Aktywnie słucha wewnętrznych i zewnętrznych klientów, artykułuje i
precyzuje ich potrzeby. Zarządza relacjami ze wszystkimi interesariuszami,
dbając o to, by dane rozwiązanie było zgodne z wymogami biznesowymi.
Proponuje różne rozwiązania dzięki analizie kontekstowej w ramach
wsparcia użytkownika. Działa jako rzecznik, angażując się we wdrożenie
wybranego rozwiązania.
Poziom 3
Poziom 4
Nawiązuje odpowiedzialne
Wykorzystuje rozległą wiedzę specjalistyczną
relacje z klientami i pomaga
na temat biznesu klientów, aby proponować
im
rozwiązania ich potrzeb biznesowych.
sprecyzować swoje potrzeby. Zapewnia specjalistyczne wskazówki,
proponując rozwiązania i dostawcę.
 Nowe technologie i ich zastosowanie.
 Potrzeby biznesowe.
 Techniki analizy potrzeb klienta.
 Umiejętność komunikacji.
 Techniki opowiadania historii.
 Analiza wymagań klienta.
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zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

D. POMOC
D.12. Marketing cyfrowy
Rozumie podstawowe zasady marketingu w sieci. Rozróżnia marketing
tradycyjny od marketingu cyfrowego. Potrafi docenić wielość kanałów, które
można wykorzystać. Ocenia efektywność różnych rodzajów działań i stosuje
rygorystyczne techniki pomiaru. Planuje spójną strategię e-marketingu,
korzystając z najbardziej efektywnych środków. Rozumie kwestie ochrony
danych osobowych i prywatności związane z wdrożeniem strategii emarketingowej.
Poziom 4
Określa czytelne i sensowne cele w ramach planu e-marketingu. Wybiera
odpowiednie narzędzia i ustala cele budżetowe dla każdego kanału. Stale
monitoruje, analizuje i ulepsza działania e-marketingowe.
 Strategia marketingowa.
 Technologie i zastosowania webowe.
 Marketing w wyszukiwarkach.
 Optymalizacja pod wyszukiwarki.
 Marketing mobilny.
 E-mail marketing.
 Wymogi prawne.
 Wykorzystanie i interpretacja analityk webowych.
 Znajomość środowiska online.
 Generowanie satysfakcji klienta i zarządzanie nią.

E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które

E. ZARZĄDZANIE
E.3. Zarządzanie ryzykiem
Bierze udział w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem organizacji,
określając ryzyka w obszarze e-marketingu. Bierze udział w opracowaniu
planów ograniczania ryzyka i wdraża je. Dokumentuje potencjalne ryzyka i
plany ograniczania ich.
Poziom 3
Podejmuje decyzje niezbędne do ograniczenia ryzyka.
 Identyfikacja i ewaluacja ryzyk dotyczących reputacji w sieci.
 Planowanie procedur ograniczania ryzyka.
 Określenie planu komunikacji kryzysowej we współpracy z influencerami i
przekaźnikami opinii.
 Zastosowanie działań łagodzących ryzyko i działań awaryjnych.
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zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

 Projektowanie i dokumentacja procesów analizy ryzyka.

E-MARKETER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

E. ZARZĄDZANIE
E.4. Zarządzanie relacjami

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Nawiązuje i utrzymuje pozytywne relacje biznesowe z interesariuszami
(wewnętrznymi i zewnętrznymi), zgodnie z procesami przyjętymi przez
organizację. Utrzymuje regularną komunikację z klientami/partnerami/
dostawcami; zaspokaja ich potrzeby, wykazując empatię wobec środowiska i
zarządzając komunikacją w ramach łańcucha dostaw. Dba o to, by potrzeby,
obawy i skargi interesariuszy spotkały się ze zrozumieniem i reakcją zgodnie
z polityką organizacji.
Poziom 4
Zarządza relacjami z dużą grupą interesariuszy. Proponuje inwestowanie w
nowe i istniejące relacje. Bierze udział w opracowaniu praktycznych procedur
utrzymywania pozytywnych relacji biznesowych.
 Wykazywanie empatii wobec potrzeb klienta.
 Określanie sposobności korzystnych jednocześnie dla klientów,
influencerów, przekaźników opinii itd.
 Ustalanie realistycznych oczekiwań, sprzyjających wzajemnemu zaufaniu.
 Monitorowanie bieżących zobowiązań i dbałość o ich spełnianie.
 Przekazywanie dobrych i złych wiadomości, aby uniknąć niespodzianek.
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CONTENT MANAGER
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Opis roli
Nazwa

Content Manager, Web Content Manager

Inne określenia Internet Marketer, Web Marketer, Audience Developer, Social Content Manager
Stanowiska
Podsumowanie E-Content Manager zajmuje się strategią redakcyjną strony www, treści w
mediach społecznościowych, wpisach, blogach i innych miejscach.
Misja

Główne
zadania

Efekty pracy

Środowisko

e-kompetencje

KPI

Content Manager waliduje lub samodzielnie tworzy treść strony www, teksty na
portalach społecznościowych i blogach (w tym marketing przychodzący i
konwersacyjny).
 Pisanie treści stron zgodnie ze strategią SEA i SEO.
 Określenie linii redakcyjnej.
 Walidacja i/lub ulepszanie treści napisanych przez inne osoby.
 Upoważnienie do publikowania tekstów i wiadomości online.
 Określenie upoważnienia innych do publikacji (i kontroli).
 Określenie kampanii SEA i ich analiza.
Odpowiedzialność:
 Określenie i wdrożenie
strategii treści zgodnie ze
strategią SEO/SEA
 Identyfikacja osób
polecających i liderów
opinii
 Określenie strategii i
narzędzi, które należy
zastosować w sytuacji
kryzysowej

Obowiązki:
 Analiza
zachowania
klientów
docelowych
 Współpraca z
innymi działami i
zarządem
ogólnym
 Dokumentacja

Udział:
 Automatyzacja
mailingów
 Strategia reputacji w
sieci
 Raporty analityk
webowych
 Szkolenie zespołu w
zakresie pisania treści
 SEO
 Zastosowanie
rozwiązań, w tym UX

Współpracuje z działami marketingu, komunikacji i sprzedaży i podlega im lub
ogólnemu zarządowi.
D. 3 Zapewnienie edukacji i szkolenia
D. 5 Opracowanie oferty handlowej
D. 6 Zarządzanie kanałami sprzedaży
D. 7 Zarządzanie sprzedażą
D. 12 Marketing cyfrowy

Poziom 3
Poziom 3
Poziom 4
Poziom 4
Poziom 3

Współczynnik pozyskania / Współczynnik konwersji. Przychody z
poszczególnych kanałów. Odsłony/odwiedzający. Ruch i jego źródła.
Zaangażowanie liderów opinii w sieciach publicznych. Ruch z wyszukiwarek z
wykorzystaniem SEO i bez. Linki przychodzące. Komentarze i interakcje. ROI.
Obserwujący/subskrybenci.
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Szczegóły profilu

CONTENT MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.3. Zapewnienie edukacji i szkolenia

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Określa potrzeby szkoleniowe, dotyczące kwestii zarządzania treściami i
narzędzi e-commerce. Pomaga dostosować plany szkoleniowe i sugeruje
ulepszenia. Określa i wdraża strategię szkoleń dla zespołu zarządzającego
treścią narzędzi e-commerce, dostosowanych do potrzeb i luk w
umiejętnościach organizacyjnych. Dostosowuje plany szkolenia do
zmieniających się potrzeb.
Poziom 3
Kreatywnie analizuje luki w umiejętnościach aby rozpoznać potencjalne
potrzeby szkolenia. Ewaluuje wartość dodaną alternatywnych programów.
 Odpowiednie podejścia dydaktyczne i metody kształcenia.
 Metody analizy potrzeb szkoleniowych.
 Techniki wzmacniania pozycji.
 Pozytywne relacje interpersonalne.
 Metody szkolenia w ramach pracy.
 Analiza informacji zwrotnej i wykorzystanie tych danych w ciągłym
ulepszaniu edukacji i szkoleń.

CONTENT MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny
Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

D. POMOC
D.5. Opracowanie oferty handlowej
Opracowuje propozycje treści, aby spełnić rosnące wymagania klienta
dotyczące rozwiązań i pomóc działowi sprzedaży, zapewniając
konkurencyjną ofertę. Współpracuje z innymi pracownikami przy
dostosowywaniu produktu/ usługi do możliwości organizacji.
Poziom 3
Kreatywnie zapewnia nowe, złożone propozycje treści. Dostosowuje
rozwiązania i zapewnia ich wykonalność, zgodność z prawem i odpowiedni
poziom techniczny.
 Przygotowanie oferty handlowej.
 Procedury przetargowe.
 Potrzeby klienta.
 Praca w zespołach interdyscyplinarnych.
 Organizacja strategii marketingu/sprzedaży.
 Dostosowywanie rozwiązań.
 Podstawy prawne ofert handlowych.
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CONTENT MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.6. Zarządzanie kanałami sprzedaży

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

Opracowuje treści komunikacji z punktami sprzedaży stron trzecich oraz z
multyplikatorami (influencerami i przekaźnikami opinii). Wspiera optymalną
efektywność kanału VAR dzięki oferowaniu treści do budowania reputacji w
sieci i zarządzania problemami komunikacyjnymi. Opracowuje strategię
zarządzania sprzedażą przez osoby trzecie i zwiększania efektywności
influencerów, liderów opinii i innych przekaźników opinii w ramach strategii
marketingowej. Określa grupy docelowe, liczbę odbiorców, zasięg
geograficzny (lokalizację), i opracowuje treści programów motywacyjnych,
aby wspierać programy sprzedaży.
Poziom 3
Kreatywnie zapewnia nowe, złożone propozycje. Dostosowuje rozwiązania i
zapewnia ich wykonalność, zgodność z prawem i odpowiedni poziom
techniczny.
 Potrzeby klienta.
 Wymogi prawne.
 Wewnętrzne praktyki biznesowe.

CONTENT MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji

D. POMOC
D.7. Zarządzanie sprzedażą

Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji
Wymiar 4:
Wiedza i

Pomaga w osiąganiu wyników sprzedaży, zapewniając treści zgodne ze
strategią sprzedaży. Przedstawia wartość dodaną produktów i usług firmy
nowym lub obecnym klientom i potencjalnym klientom. Tworzy treści
odpowiedzi na zapytania zgodne ze strategią i polityką firmy. Opracowuje
strategię zarządzania sprzedażą przez osoby trzecie i zwiększania
efektywności influencerów, liderów opinii i innych przekaźników opinii w
ramach strategii marketingowej. Określa docelowe ilości, zasięg
geograficzny, i układa programy motywacyjne, aby wspierać programy
sprzedaży.
Poziom 3
Kreatywnie zapewnia nowe, złożone propozycje. Dostosowuje rozwiązania i
zapewnia ich wykonalność, zgodność z prawem i odpowiedni poziom
techniczny.
 Polityki motywacyjne.
 Doświadczenie użytkownika w każdym z kanałów.
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umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

 Kwestie prawne związane z różnymi kanałami i organizacjami.
 Rozpoznanie i wspieranie influencerów i liderów opinii.
 Stosowanie metod marketingu cyfrowego.

CONTENT MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

D. POMOC
D.12. Marketing cyfrowy
Rozumie podstawowe zasady marketingu cyfrowego. Rozróżnia marketing
tradycyjny od marketingu cyfrowego. Potrafi docenić wielość kanałów, które
można wykorzystać. Ocenia efektywność różnych rodzajów działań i stosuje
rygorystyczne techniki pomiaru. Pomaga w planowaniu spójnej strategii,
korzystając z najbardziej efektywnych środków. Rozumie kwestie ochrony
danych osobowych i prywatności związane z wdrożeniem strategii
marketingowej.
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Rozumie i stosuje
Wykorzystuje wiedzę
Określa czytelne i
taktyki marketingu
specjalistyczną, stosując
sensowne cele w planie
cyfrowego w celu
narzędzia analityczne i
marketingu cyfrowego.
opracowania
oceniając działanie stron
Wybiera odpowiednie
zintegrowanego i
internetowych pod kątem
narzędzia i ustala cele
efektywnego planu
wydajności i prędkości
budżetowe dla każdego
marketingu cyfrowego pobierania. Ewaluuje
kanału. Stale
przy użyciu różnych
zaangażowanie
monitoruje, analizuje i
narzędzi marketingu
użytkowników, stosując
ulepsza działania
cyfrowego, takich jak szeroki zakres raportów
marketingu cyfrowego.
marketing w
analitycznych.
wyszukiwarkach,
Zna prawne implikacje
reklama display, ezastosowanych strategii.
mail marketing, social
media marketing i
marketing mobilny.
 Strategia marketingowa / Plan marketingu cyfrowego.
 Marketing w wyszukiwarkach.
 Optymalizacja pod wyszukiwarki (SEO).
 Marketing mobilny.
 Social media marketing.
 Wymogi prawne.
 Wykorzystanie i interpretacja analityki webowej i odpowiednia reakcja.
 Znajomość środowiska online.
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CONTENT MANAGER
Wymiar 1:
Obszar eKompetencji
Wymiar 2:
e-Kompetencje:
Tytuł + opis
ogólny

Wymiar 3:
Poziomy biegłości
e-Kompetencji

Wymiar 4:
Wiedza i
umiejętności –
przykłady
Zagadnienia, które
zna/rozumie osoba
pełniąca tę rolę:

E. ZARZĄDZANIE
E.1. Opracowanie prognoz
Ocenia przyszłe potrzeby rynku w kwestii wymagań produkcji i jakości i
odpowiednio opracowuje treści. Stosuje odpowiednie metryki, aby umożliwić
podjęcie właściwych decyzji wspomagających produkcję, marketing,
sprzedaż i dystrybucję.
Poziom 3
Poziom 4
Stosuje umiejętności
Wykazuje dużą odpowiedzialność za
przewidywania
opracowanie długoterminowej prognozy.
krótkoterminowego,
Rozumie rynek globalny, rozpoznaje i ewaluuje
wykorzystując dane
odpowiednie dane pochodzące z szerszego
pochodzące z rynku i
kontekstu biznesowego, politycznego i
oceniając możliwości
społecznego.
produkcyjne i sprzedażowe
organizacji.
 Analiza zmian rynkowych.
 Techniki analizy danych na dużą skalę.
 Interpretacja danych pochodzących z badań zewnętrznych i analiza
informacji.
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