H+K Strategies to jedna z najstarszych i najbardziej utytułowanych agencji PR w Polsce, posiadająca globalne zaplecze,
wiedzę i standard obsługi, które przekazujemy naszym pracownikom. Cenimy różnorodność, otwartość (na ludzi,
współpracowników oraz nowe wyzwania), pracowitość i odwagę do analitycznego oraz krytycznego myślenia.

Stanowisko: Account Executive, Healthcare Practice
Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów
Wymagania:
– 2-3 lata doświadczenia w obsłudze projektów i kampanii PR, preferowane doświadczenie agencyjne (branża healthcare,
zdrowie, beauty)
– umiejętności sprawnego pisania i redagowania materiałów prasowych, komentarzy, opracowań tematycznych
– dobrej znajomości mediów (branżowe & lifestyle)
– bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
– umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
– odpowiedzialności za powierzone zadania i ich efekty
– bardzo dobrej organizacji pracy, samodzielności, terminowości,
– inicjatywy, kreatywności, umiejętności pracy w zespole
Zakres obowiązków:
– realizacja projektów komunikacyjnych Klientów agencji związanych z ochroną zdrowia
– utrzymywanie bieżących relacji z mediami i otoczeniem
– współtworzenie ofert new biznesowych oraz kompleksowych strategii PR dla Klientów
– odpowiadanie za rozliczenie projektów, sporządzanie sprawozdań i raportów
Co oferujemy:
– pracę w jednej z wiodących agencji PR w Polsce i na świecie
– pracę w zespole konsultantów o wieloletnim doświadczeniu
– możliwość realizacji własnych pomysłów i dużą samodzielność
– doskonałą atmosferę pracy
– możliwości rozwoju i szkolenia
– szereg benefitów pracowniczych (kartę Multisport, opiekę medyczną, a także owoce w każdy poniedziałek i środę
i odrobinę cukru w każdy Słodki Piątek)
Aplikacje: praca@hkstrategies.com z dopiskiem w tytule AE / Healthcare
Oferta ważna do dnia: 30.04.2019 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o przesłanie
maila na adres praca@hkstrategies.com i w treści wpisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji”. W takim wypadku Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w naszych bazach rekrutacyjnych przez najbliższe 12 miesięcy. Na Pani/ Pana żądanie
dane mogą być poprawiane lub usunięte przed tym terminem.

