Procontent Communication to agencja public relations i digital marketing. Agencja specjalizuje się w realizacji projektów z wielu obszarów
komunikacji korporacyjnej, do których należą audyty, opracowanie strategii komunikacji firmy, prowadzenie biura prasowego, media relations,
organizacja konferencji prasowych, a także opracowanie, programów B2B. Prowadzimy kampanie: edukacyjne, CSR oraz promujące znane marki.
Dla naszych klientów organizujemy szkolenia medialne, kryzysowe i employer branding. Realizujemy również działania z zakresu digital
marketingu, tworzenia stron WWW i ich pozycjonowania. Budujemy relacje ze stakeholder’s organizacji i generujemy nowe kontakty w kampaniach
lead generation. Jesteśmy członkiem Związku Firm Public Relations (ZFPR).
Procontent Communication należy do sieci firm public relations Global Reach PR, która poprzez 35 oddziałów na pięciu kontynentach oferuje
swoim klientom prowadzenie globalnych kampanii komunikacyjnych oraz budowanie wizerunku firmy.

Stanowisko: Junior Consultant
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- minimum roczne doświadczenie w branży PR
- dobra organizacja, planowanie i odpowiedzialność w pracy
- umiejętność pracy w zespole
- energia, kreatywność i pełne zaangażowanie przy realizacji projektów
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office - Excel, Power Point, Word
- lekkie pióro – tworzenie materiałów
- mile widziane doświadczenie PR korporacyjnym/zdrowotnym
Zakres obowiązków:
- prowadzenie projektów pod opieką managera
- tworzenie materiałów prasowych
- tworzenie i formatowanie baz danych
- kontakty z dziennikarzami, liderami opinii, influencerami
- wsparcie administracyjne projektów
- pomoc we wdrażaniu strategii działań PR dla obecnych oraz potencjalnych klientów agencji
- koordynowanie współpracy z podwykonawcami biorącymi udział w realizowanych projektach PR
Co oferujemy:
- możliwość pracy nad projektami komunikacyjnymi dla największych marek
- praca w ambitnym, zgranym zespole
- możliwość rozwoju
Aplikacje: praca@procontent.pl
Oferta ważna do dnia: 20.03.2019
Klauzula
Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia.

