STANOWISKO: ASYSTENT DS. PROJEKTÓW

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:

Asystent ds. projektów?
Miejsce pracy: Warszawa

Wyzwania, jakie na Ciebie czekają:
- wsparcie zespołu w prowadzeniu projektów,
- tworzenie i redagowanie treści na strony internetowe,
- prowadzenie działań w social media,
- organizacja i obsługa spotkań,
- prace administracyjno – biurowe,

To praca idealna dla Ciebie, jeśli:
- jesteś studentem ostatnich lat kierunków: dziennikarstwo, PR, marketing, administracja, zarządzanie
lub pokrewnych,
- jesteś dyspozycyjny 5 dni w tygodniu (w wyjątkowych przypadkach możliwość pracy zdalnej),
- jesteś chętny do nauki i nie boisz się wyzwań,
- jesteś osobą kreatywną, ciągle poszukujesz inspiracji i potrafisz wyjść z własną inicjatywą,
- cechuje Cię elastyczność i otwartość na zmiany,
- masz zmysł estetyczny (mile widziana podstawowa znajomość obsługi programów graficznych),
- znasz język angielski na poziomie komunikatywnym.

Co możemy Ci zaoferować?:
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
- możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,
- uczestnictwo w ciekawych projektach,
- niezbędne narzędzia pracy,
- przyjazną pracę z młodymi ludźmi w warszawskim biurze oraz luźny dress code ☺

Dołącz do zespołu ZFPR!
Czekamy na Twoje CV wraz z kilkoma zdaniami w mailu, dlaczego to Ty jesteś idealną osobą do
naszego zespołu, do dnia 22 czerwca 2018 r. pod adresem: info@zfpr.pl.
Przypominamy o dopisaniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, zawartych w złożonych przeze
mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem
rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany
o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych
(tekst
jednolity:
Dz.
U.
z 2016r.
poz.
922
z
późn.
zm.)”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

