
 
 
 

WordPress specialist/administrator Specjalista / administrator Wordpress 
  
  
Scope of responsibilities: Zakres obowiązków: 

• A person in this position will be responsible 
for the correct and uninterrupted operation 
of an e-learning platform. 

• Osoba na tym stanowisku będzie 
odpowiedzialna za poprawne i nieprzerwane 
działanie platformy e-learningowej. 

• Administration and development of an e-
learning platform based on WordPress and 
LearnDash with the implementation of 
layout based on templates, plugins, editors, 
functionalities. 

• Administrowanie i rozwój na bazie 
WordPress i LearnDash platformy 
e- learningowej z implementacją layout na 
bazie template, pluginów, edytorów, 
funkcjonalności. 

• Programming and implementing additions 
within Wordpress. 

• Programowanie i implementowanie 
dodatków w ramach WordPress.  

• Implementation of security updates, plugins 
and engine. 

• Wdrażanie aktualizacji bezpieczeństwa, 
pluginów i silnika. 

• Ongoing troubleshooting. • Bieżące rozwiązywanie problemów. 

• Maintaining a record of modifications. • Prowadzenie dokumentacji zmian. 

• Monitoring of efficiency, implementing of 
optimizing. 

• Monitorowanie wydajności, wdrażanie 
optymalizacji. 

• Support for platform users. • Wsparcie użytkowników platformy. 

• Support process of delivering webinars. • Obsługa procesu prowadzenia webinarów. 

• Cooperation with the team implementing e-
learning courses regarding courses creation. 
Support in selected processes, activities. 

• Współpraca z zespołem wdrażającym kursy 
e-learningowe w zakresie tworzenia kursów, 
Wsparcie w wybranych procesach 
i aktywnościach. 

  
Requirements: Wymagania: 

• High education degree (preferably technical). • Wykształcenie wyższe (preferowane 
techniczne). 

• At least 2 years of professional experience as 
a WordPress developer/specialist. 

• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego 
jako deweloper/specjalista ds. WordPress. 

• Experience in building responsive WordPress 
sites from scratch. 

• Doświadczenie w budowaniu od podstaw 
responsywnych stron WordPress. 

• Experience in using Elementor and 
Gutenberg editors and configurators. 

• Doświadczenie w wykorzystaniu edytorów 
i konfiguratorów typu Elementor, Gutenberg. 

• Advanced knowledge of HTML 5, CSS 3, and 
PHP. 

• Zaawansowana znajomość HTML 5, CSS 3, 
PHP. 

• Advanced knowledge of jQuery or Vue.js or 
Angular. 

• Zaawansowana znajomość jQuery lub Vue.js 
lub  Angular. 

• Knowledge of REST API. • Znajomość REST API. 

• Knowledge of the Theme Development 
Guidelines for WordPress. 

• Znajomość wytycznych dotyczących Theme 
Development dla WordPress. 

• Ability to create and record changes. • Umiejętność tworzenia i prowadzenia 
dokumentacji zmian. 

• Professional experience in implementing 
training projects with a usage of agile 
methodologies. 

• Doświadczenie zawodowe w realizowaniu 
projektów szkoleniowych z wykorzystaniem 
zwinnych metodyk pracy (agile). 



 
 
 

• Knowledge of English enabling reading 
technical documentation – at least B2 level. 

• Znajomość języka angielskiego umożliwiająca 
czytanie dokumentacji technicznej – 
minimum na poziomie B2. 

• Work experience in the field of e-learning will 
be an additional asset. 

• Doświadczenie w pracy w zakresie 
e- learningu. tworzeniu, edycji kursów będzie 
dodatkowym atutem. 

• The ability to create e-learning courses and 
graphic skills will be an additional asset. 

• Umiejętność tworzenia kursów 
e- learningowych oraz umiejętności graficzne 
będą dodatkowym atutem. 

• Obtaining a work permit, in case of 
foreigners, if applicable. 

• Uzyskanie pozwolenia na pracę, w przypadku 
cudzoziemców, o ile dotyczy 

  
We offer: Oferujemy: 

• work in a prestigious, international 
educational institution; 

• pracę w prestiżowej, międzynarodowej 
instytucji edukacyjnej; 

• attractive remuneration; • atrakcyjne wynagrodzenie; 

• employment on the basis of contract of order 
or B2B contract (subject of discussion in the 
course of job interview). 

 

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
cywilnoprawną (zlecenia) lub możliwość 
współpracy w ramach B2B (do negocjacji 
w trakcie rozmowy rekrutacyjnej). 

• participation in an ambitious and innovative 
project;  

• uczestnictwo w ambitnym i innowacyjnym 
projekcie; 

• possibility of improving professional and 
linguistic qualifications; 

• możliwość podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i językowych; 

• pleasant working atmosphere. • miłą atmosferę pracy. 
  
Please, include the following clause: Prosimy o dopisanie obowiązkowej klauzuli: 
I hereby give my consent to the processing of my 
personal data by the College of Europe for the 
purpose of carrying out the recruitment process. 
I have been informed that the administrator of 
my personal data is the College of Europe, with 
its registered office in Warsaw (postal code: 02-
797), 84 Nowoursynowska street, and that the 
data shall not be made available to third parties. 
I declare that I am aware of my right to access 
and rectify my data, as well as to demand 
delating my personal data, and that my persona 
data have been provided on a voluntary basis. 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Kolegium Europejskie moich danych 
osobowych w celach związanych 
z  przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. 
Zostałam/łem poinformowana/y, że 
administratorem danych osobowych jest 
Kolegium Europejskie z siedzibą w Warszawie 
(kod pocztowy 02-797) przy ul. 
Nowoursynowskiej 84, a dane nie zostaną 
udostępnione podmiotom trzecim. Oświadczam, 
iż jestem świadoma/y prawa do wglądu do 
swoich danych, prawa poprawiania danych oraz 
prawa do żądania usunięcia danych, a dane 
zostały podane dobrowolnie. 

  
Applications without the aforementioned 
clause will not be taken into consideration. 

Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli 
nie będą rozpatrywane. 

  
Please, send your CV in English by 07th January 
2022 to natolin4cb@coleurope.eu . 

Prosimy o przesłanie CV w języku angielskim do 
dnia 07.01.2022 r. na adres: 
natolin4cb@coleurope.eu . 
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Please, be informed that we shall contact only 
selected candidates. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się 
tylko z wybranymi kandydatami. 

  


