Culture Code
-kę mamy w sercu

Moglibyśmy

promować

wyłącznie

własne

marki

osobiste i monetyzować swoją wiedzę. Moglibyśmy
oferować nic niewnoszące benefity i iluzję rozwoju
zamiast wymiernych korzyści. Moglibyśmy zatrzymać
się w tym miejscu i osiąść na laurach.
Moglibyśmy, ale po co?
Nasze ambicje sięgają znacznie dalej.
Inwestycja w ludzi i technologie pozwoliła nam
mierzyć

w

najwyższe

cele.

Polskie

środowisko

marketingu doskonale już znamy. Teraz pragniemy
stać się nową jakością na rynku międzynarodowym."

Mateusz i Krzysiek
CEO & Founders Verseo

Czym jest
Culture Code
Verseo?

to wizja firmy,
która dzięki wspólnym
staraniom staje się
rzeczywistością.

to kultura pracy, wartości
i przekonania, dzięki którym
każdy z nas może powiedzieć:
“Verseo to ja”.

Verseo = Człowiek + Maszyna
Machine learning

Legendarna obsługa

Technologia wspomaga nas we wszystkim,

To my, eksperci Verseo – dzięki szkoleniom,

co robimy. Dzięki optymalizacji podkręcamy

doświadczeniu zdobywanym w pracy na

efektywność sprzedaży naszych klientów

wielu kontach i branżach oraz specjalistycznej

średnio o 32%.

wiedzy – jesteśmy w stanie poprawnie

Za naszymi spektakularnymi wynikami stoi

odczytywać dane, analizować je pod kątem

uczenie maszynowe, a dokładniej ponad 50

potrzeb klienta i układać kampanie tak, aby

algorytmów, które na podstawie danych

nieustannie dostarczać wartościowy ruch

optymalizują kampanie naszych klientów.

i zwiększać sprzedaż.

Poznaj nas lepiej
Radek to nasz strażnik i bodyguard, który tarczą ukutą z
wiedzy i doświadczenia i zahartowaną w gorących
dyskusjach z zespołem, chroni nas przed buntem
robotów.
Jako naczelny spec od technologii umiejętnie oswaja,
karmi danymi i obłaskawia firmowe oprogramowanie,
zręcznie poruszając się w każdym środowisku.
Prywatnie sadownik i miłośnik sucharów o poranku.

Radosław Strzelecki
Technology Manager

Co się u nas liczy?

Wygrywanie mamy we krwi,
a empatię w samym DNA
Jesteśmy piekielnie skuteczni i zawsze gotowi na nowe
wyzwania.
Jeśli coś bierzemy na warsztat, to znaczy,
że to ogarniemy. Jeśli my czegoś nie zrobimy, nie da rady
tego zrobić też nikt inny. A zwycięstwa i porażki
przeżywamy razem - jako drużyna. Od wyścigu szczurów
wolimy zdecydowanie gry zespołowe.

Magdalena Walczak
Marketing Specialist

Poznaj nas lepiej
Klucznik naszego królestwa! Ubiegając się o bycie pod
parasolem Verseo, nie ma bowiem opcji, by nie spotkać Joanny.
Nie dość jednak, że prowadzi nasze rekrutacje, to jeszcze
dba o komunikację wewnętrzną, tonizuje nastroje i ogólnie
dokłada sporo starań do faktu, że Verseo jest interesującym
miejscem pracy.
Gdyby nie krew, w Jej żyłach rozgościłaby się muzyka Pearl
Jam, której jest wierna, odkąd tylko pamięta.

Joanna Ignaczak
Talent Manager

Jesteśmy transparentni
we wszystkim, co robimy
Nie mamy nic do ukrycia. Wszyscy wiemy, ile
można zarobić na danym stanowisku i jakie są
zasady przydzielania prowizji. Stawiamy także na
szczerość w relacji z klientami.
U nas wiesz, z kim grasz i o co grasz.

Joanna Hałaszkiewicz
Head of Training
& Development Department

Paweł Wesołek
Junior Digital Ads &
Optimization Strategist

Jeśli diabli wiedzą, jak coś zrobić,
my też to wiemy
A to dlatego, że doszkalamy się na każdym etapie
- od juniora do seniora.
Korzystamy z kursów, warsztatów, uczestniczymy
w konferencjach branżowych i mamy wypasioną
biblioteczkę.
Tworzymy też Akademię Wiedzy, pełną poradników,
webinarów i podcastów. Konkurencja nie śpi, ale to my
czuwamy, by wyłapać wszystkie nowinki w branży.

Poznaj nas lepiej
Nikodem odebrał wychowanie w polskiej Wenecji czyli
Bydgoszczy. Dysponuje zatem szeregiem zalet, z których
słyną gondolierzy znad Brdy.
Szybka ręka, mocna głowa, słabość do kalorycznych potraw
oraz bujna, kruczoczarna czupryna.
Już od 6 lat meandruje po świecie reklamy. Z gracją
Casanovy pokonuje mielizny, prądy i poławiaczy płotek, by
pokazywać pasażerom swojej łódki, że szerokie wody mogą
stać się i ich udziałem!
Dzięki niemu każda kampania nabiera wiatru w żagle.

Nikodem Szarata
Customer Success Specialist

Zapisujemy sukcesy
na swoim koncie
W naszą pracę wkładamy całe serce,
a biznesy klientów traktujemy jak własne.
Wiemy jednak, że chwałą trudno się najeść,
a dzieci niechętnie przyjmują ją w ramach
kieszonkowego.
Dlatego systematycznie notujemy spore
sukcesy na koncie - tym na chwałę i tym na
bardziej materialne dobra.
Bartosz Szlachetka
Head of SEO

Otwieramy drogę do kariery,
ale każdy dąży do niej własną ścieżką
Nie masz doświadczenia?
Chętnie Cię przeszkolimy i nauczymy tego, co sami wiemy.
Na naszej firmowej drodze do sukcesu nie ma zakazu skrętu.
Jeśli w którymś momencie poczujesz, że lepiej sprawdzisz się
w innym obszarze, powiedz o tym, a pomożemy Ci zmienić
ścieżkę rozwoju. Jedyne zakazy, jakie mamy, to zakaz
zawracania i postoju, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa.

Poznaj nas lepiej
Jack London pisał, że dorastamy jak drzewa. Jedni rosną
strzeliści i regularni, a inni pokręceni lub licho wykształceni.
Jednakże Kasia aurą przypomina rozłożysty dąb - daje
ukojenie w gorącym okresie i oparcie w potrzebie. Nazywana
ciocią, zawsze znajdzie dla Ciebie dobre słowo i wleje w
strapioną duszę mnóstwo poczucia humoru.
W Verseo jest młotem na copywriterów.

Ale bez obaw -

jeżeli piszą systematycznie, poprawnie i z głową, wówczas
nie mają się czego obawiać.
Poza tym jest jednym z tych ludzi, którzy faktycznie
WIEDZĄ LEPIEJ w swojej dziedzinie.

Katarzyna Jurewicz
Head of Copywriting

Mamy chemię z pierwiastkami
szaleństwa
Jesteśmy nerdami, geekami, pasjonatami tańca,
muzyki, motoryzacji, szalonymi fanami sportów i
spokojnymi miłośnikami książek. Każdy z nas jest
inny, a to czyni nas ciekawym środowiskiem pracy.
Dobrze się rozumiemy, a w naszym biurze prędzej
usłyszysz żywe dyskusje niż martwą ciszę.
Patrzymy na świat z przymrużeniem oka, więc nie
rażą nas indywidualności.

Anna Wachowiec
Customer Success
Specialist

Bartosz Szukaj
Customer Success
Specialist

Poznaj nas lepiej
Kuba stale monitoruje kampanie naszych klientów i
nieustannie poszukuje usprawnień, które pozwolą kręcić
lepsze wyniki. Google Ads, Facebook Ads, Allegro Ads,
Spotify, Programmatic, algorytmy, skrypty, wszelkiej
maści SaaSy - zna wszystko!
Kuba jest typem człowieka, który nosi się młodo, ale
charakterologicznie oferuje stateczność właściwą dla tych,
którzy już dopływają do życiowego portu. Nie szarpie się z
życiem, nie goni za mirażem i nie schlebia bez powodów.
Wszystko już widział i właśnie to czyni z niego idealnego
towarzysza podróży po reklamowych obszarach.
Jakub Perkowski
Senior Digital Ads
& Optimization Strategist

Jesteśmy elastyczni
Nie liczy się "kiedy", tylko "jak". Dostajemy dużo swobody,
jeśli chodzi o czas i sposób wykonywania obowiązków.
Nie mamy sztywnych godzin pracy, a żeby przez dzień czy
dwa pracować zdalnie, nie potrzebujemy zwolnienia od
lekarza, mamy i Billa Gatesa.
Ufamy sobie nawzajem i wierzymy, że wszystkie zadania
zostaną wykonane. Jesteśmy rzetelni i słowni, a swoboda
to luksus, z którego potrafimy dobrze korzystać.

Poznaj nas lepiej
Urodzona i wzrastająca w Poznaniu, licencjonowała się w syntezie i
analizie chemicznej, by ostatecznie magistrzyć się w chemii
materiałowej. W teorii potrafi zrobić bombę. W praktyce ogranicza się
do bombowej analizy danych i ustawianiu analityki.
Dwa lata temu jeszcze nie do końca wiedziała, co kryje się pod takimi
skrótami, jak CTR, CPM czy GTM. Dzisiaj natomiast stanowi
pocieszenie w sprawach beznadziejnych dla firm, które "nie wiedzą,
co dalej". To wszystko osiągnęła w 2 lata, a to już dobitny dowód na
triumf talentu i tego rzadkiego pierwiastka determinacji cechującego
wielkich.

Klaudia Zielke
Head of Web Analytics

U nas liczą się ludzie...

Wypijamy 11 040 litrów
kawy*. To tyle, ile
pomieściłoby jacuzzi na
5 osób.

*w ciągu roku

** w całym życiu

Integrujemy się przez
958 godzin*. W tym
czasie można by odbyć
17 podróży dookoła
świata.

Przebiegamy 23 108
km*. To jakby obiec
Polskę dookoła 6,5 raza.

Odwiedziliśmy łącznie
58 krajów**. To niemal
⅓ wszystkich
istniejących państw.

...ale też komfort, relaks i dobra kawa ;)

Ponad 100 osób + Maszyna - zawsze
gotowi do działania!
Poznaj ludzi, którzy na co dzień tworzą przewagę
konkurencyjną, zwiększają ruch online i przyciągają
potencjalnych klientów.

Poznaj nas!

Poznaj ich historię

A Ty?
Zagrasz z nami?
Sprawdź nasze oferty i aplikuj teraz

Aplikuj tutaj!

