Komunikacja Plus to zespół doradców, który od lat jest partnerem wiodących spółek w kraju. Połączyliśmy wiedzę i doświadczenia
tak, aby dostarczać klientom kompleksową usługę i pełne wsparcie w komunikacji.

Stanowisko: Junior PR Consultant
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
Zaaplikuj do nas jeśli:
- masz minimum półroczne doświadczenie w obszarze komunikacji i PR
- znasz j. angielski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
- chcesz się uczyć, jesteś ciekawy/a branży, nowinek komunikacyjnych i technologicznych oraz możliwości wykorzystywania ich
w codziennej pracy
- z otwartością i zaangażowaniem podchodzisz do nowych zadań
- jesteś otwarty/a na realizowanie kampanii PR w różnych branżach, rozumiesz i potrafisz odkrywać potrzeby Klienta
- działasz zwinnie, szybko dostosowujesz się do zmieniającego się otoczenia i nie boisz się proponować nieoczywistych rozwiązań
- social media nie mają przed Tobą tajemnic – znasz mocne i słabe strony komunikacji za pomocą mediów społecznościowych
- jakość ma dla Ciebie znaczenie
Zakres obowiązków:
- wsparcie w bieżących pracach projektowych - zobaczysz na czym polega praca PR'owca i będziesz uczestniczyć w codziennych zadaniach
- realizacja monitoringów merytorycznych
- tworzenie podsumowań, zestawień, raportów
- sporządzanie research'ów
Co oferujemy:
- pracę w profesjonalnym, zgranym i zaangażowanym zespole
- realne możliwości rozwoju - w naszej firmie uczymy się od siebie nawzajem
- elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub inna forma, jeśli wolisz)
- możliwość pracy zdalnej w wymiarze 5 dni w miesiącu
- dogodną lokalizację - biuro w centrum Warszawy
- benefity:
prywatna opieka medyczna
ubezpieczenie na życie
karta Multisport
- indywidualne lekcje języka angielskiego
- owocowe wtorki

Aplikacje: rekrutacja@komunikacjaplus.pl
Oferta ważna do dnia: 31.03.2019
Klauzula
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunikacja Plus sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia
i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

