Jesteśmy 24/7Communication i zapraszamy Cię do współpracy. Naszą specjalizacją jest komunikacja zintegrowana, w której
wykorzystujemy trzy obszary: PR, digital marketing i reputation management. Pracujemy dla największych marek na rynku (m.in.
McDonald’s, 3M, T-Mobile, Lidl) i jesteśmy doceniani za nasze standardy pracy i innowacyjne podejście do komunikacji.
Stanowisko: Senior Account Executive/ Junior Account Manager
Miejsce pracy: Warszawa Śródmieście
Interesuje Cię obszar nowych technologii i tego, jaki mają wpływ na świat? A do tego myślisz niebanalnie, komunikujesz się z polotem
i zarządzasz projektami po mistrzowsku? Czekamy na Ciebie!
CO CIĘ CHARAKTERYZUJE?
- 2-4 letnie doświadczenie w realizacji projektów komunikacyjnych – doświadczenie w obsłudze klientów z branż telco/IT będzie ważnym
atutem
- Wiedza i łatwość poruszania się w tematach technologicznych
- Dobra znajomość mediów z naciskiem na media technologiczne i biznes
- Swobodne poruszanie się w świecie rozwiązań digital
- Umiejętność ujęcia trudnych treści w sposób zrozumiały dla każdego
- Zmysł kreatywny oraz odwaga w proponowaniu niestandardowych rozwiązań i rozwoju działań realizowanych dla Klienta w nowych
kierunkach
- Koncentracja na jakości tworzonych materiałów i zmysł organizacyjny
- Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
Zakres obowiązków:
NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁA TWOJA ROLA?
- Zarządzanie projektem dla kluczowego Klienta naszej agencji z branży telco/IT
- Ścisła współpraca i rozwijanie relacji z Klientem
- Koordynowanie projektów o zróżnicowanym charakterze – współpraca z mediami, organizacja eventów, działania w obszarze digital,
m.in. powstawanie strony www
- Koordynacja i tworzenie treści dot. rozwiązań z zakresu ICT
Co oferujemy:
DLACZEGO 24/7TEAM?
- Pracujemy z pasją realizując ciekawe projekty dla ciekawych klientów
- Pomożemy rozwinąć Ci Twoje talenty w tempie, które sam wybierzesz
- Oferujemy umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia
- A także… dostęp do szerokiej wiedzy z zakresu nowych technologii, która pozwoli Ci się rozwijać!
Aplikacje: jobs@247.com.pl
Oferta ważna do dnia: 15.03.2019
Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w CV/liście motywacyjnym/portfolio w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez
24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Jeśli chcesz, byśmy zachowali Twoje CV na
potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, umieść w przesyłanej aplikacji zgodę według treści jak poniżej: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w CV/liście motywacyjnym/ portfolio przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów przyszłych rekrutacji na stanowisko
tożsame lub podobne do powyższego. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

