Lighthouse - jesteśmy firmą doradztwa komunikacyjnego. Łączymy PR-owe podejście do tworzenia angażujących treści
z ich skuteczną dystrybucją, charakterystyczną dla marketingu. Lubimy podejmować wyzwania, a trudne tematy to nasza
specjalność. Jesteśmy częścią jednej z największych agencji komunikacyjnych na świecie Edelman oraz należymy do
Związku Firm Public Relations.

Stanowisko: Digital Project Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- doświadczenie na podobnym stanowisku w agencji lub po stronie klienta
- znajomość rynku mediów społecznościowych i zagadnień z obszaru marketingu internetowego oraz influencer marketingu
- umiejętność korzystania z narzędzi analitycznych (Sotrender, Brand24, SentiOne, Socialbakers), analizy danych i wyciągania
wniosków
- doświadczenie w kompleksowej realizacji kampanii w mediach społecznościowych (koncepcja, strategia, plan działań,
wdrożenie, analiza, weryfikacja), tworzeniu stron www oraz współpracy z influencerami
- doświadczenie w realizacji szkoleń i warsztatów z zakresu mediów społecznościowych będzie dodatkowym atutem
- umiejętność planowania i analitycznego myślenia
- zdolności organizacyjne
- entuzjazm i zaangażowanie
- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
- terminowość i dokładność
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Zakres obowiązków:
- opracowywanie strategii obecności firm i ich marek w kanałach digitalowych (mediach społecznościowe, www, kanały
komunikacji wewnętrznej), tworzenie rekomendacji i planów działań wspierających realizację celów biznesowych klienta
- kompleksowa realizacja działań i kampanii w kanałach digitalowych
- nadzór merytoryczny nad zespołem
- wsparcie projektów nowo biznesowych firmy, udział w prezentacjach przetargowych
- przygotowywanie raportów z realizowanych działań
Co oferujemy:
- możliwość kompleksowego tworzenia i realizacji kampanii
- uczestnictwo w ciekawych projektach
- możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji
- samodzielność i możliwość wdrażania własnych pomysłów
- dostęp do wiedzy i know-how w ramach afiliacji z największą na świecie firmą PR – Edelmanem

Aplikacje: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@lhse.pl z dopiskiem „Digital Project Manager”
Oferta ważna do dnia: 15.04.2019

Klauzula
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Lighthouse Consultants Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308 danych osobowych zawartych w moim CV
lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez
pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

