STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży
profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i aktualnie zrzesza 38 agencji.
Do głównych celów ZFPR-u należą:






ochrona praw interesów zrzeszonych członków,
reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji,
dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i
Kartę Sztokholmską ICCO,
umacnianie pozycji zawodu specjalisty Public Relations i kształtowanie właściwego
rozumienia roli tego zawodu,
budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami

Największymi projektami ZFPR są:
Złote Spinacze- konkurs, który wyłania i nagradza najskuteczniejsze, najbardziej kreatywne i rzetelne,
najlepiej przygotowane oraz wdrożone kampanie i działania komunikacyjne, bezpośrednio
nawiązujące do pojęcia public relations i pokrewnych dziedzin związanych z budowaniem i
utrwalaniem relacji z otoczeniem i interesariuszami.
LSPR - edukacja z zakresu PR od zawsze była jedną z głównych działalności dla Związku Firm Public
Relations. Od początku istnienia, Związek prowadzi zajęcia w ramach London School of Public
Relations, którego jest wyłącznym opiekunem merytorycznym w Polsce.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: zfpr.pl

Chcesz podjąć wyzwanie i dołączyć do naszego zespołu ZFPR jako:

Specjalista ds. komunikacji?
Miejsce pracy: Warszawa

Wyzwania jakie na Ciebie czekają:






nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami;
pisanie i redagowanie tekstów oraz tworzenie materiałów prasowych;
prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych;
wsparcie projektów i bieżącej działalności Związku Firm Public Relations,
współpraca z zespołem, dbanie o rozwój pracowników na niższych stanowiskach.

To praca idealna dla Ciebie, jeśli:











posiadasz 1-2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku;
potrafisz posługiwać się kanałami komunikacji Social Media: Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube, Linkedln;
posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane nauki humanistyczne, kierunki związane
z komunikacją, public relations lub dziennikarstwem);
masz dobrą orientację w aktualnych trendach w branży PR;
znasz bardzo dobrze język angielski (poziom B2/C1);
posługujesz się poprawną polszczyzną zarówno w mowie, jak i w piśmie;
jesteś osobą kreatywną, ciągle poszukujesz inspiracji i potrafisz wyjść z własną inicjatywą;
posiadasz umiejętność sprawnego pisania tekstów („lekkie pióro”);
jesteś osobą otwartą, łatwo nawiązującą kontakty i budującą pozytywne relacje;
cechuje Cię elastyczność, otwartość na zmiany i umiejętność pracy pod presją czasu.

Co możemy Ci zaoferować?:







umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy;
pracę w młodym, dynamicznym zespole;
możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia);
niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop);
przyjazną pracę w warszawskim biurze oraz luźny dress code 

Dołącz do zespołu ZFPR!
Czekamy na Twoje CV z klauzulą, która znajduje się poniżej na adres: info@zfpr.pl.
Prosimy również o zapoznanie się z dokumentem „Klauzula informacyjna”, która jest dostępna na
stronie: http://zfpr.pl/oferty-pracy
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Związek Firm Public Relations,
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji prowadzonego przez Administratora na stanowisko, którego dotyczy ta oferta.
Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej
formie. Zapoznałem (-am) się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia
oraz o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Powyższe informacje są dla mnie
zrozumiałe.”

