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: Senior Associate (Senior Account Manager)
Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów
Wymagania:
- pasja do świata komunikacji, PR, mediów oraz marketingu
- doświadczenie w planowaniu strategicznym oraz zarządzaniu procesem kreatywnym
- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu klientów z zakresem prac obejmującym koordynację podwykonawców
i agencji partnerskich
- dobra znajomość rynków mediów w Polsce i w regionie CEE
- pełna odpowiedzialność za powierzone zadanie i jego efekt
- komunikatywność i doskonała organizacja pracy
- przynajmniej 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- język angielski na poziomie biegłym
Zakres obowiązków:
- samodzielne planowanie i realizacja projektów public relations
- samodzielne prowadzenie klientów, w tym zarządzenie zespołem projektowym
- dbanie o rentowność prowadzonych projektów
- pozyskiwanie projektów w ramach obsługiwanych klientów
Co oferujemy:
- okazję do stałego rozwoju i realizacji pasji marketingowej w międzynarodowym środowisku
- współpracę z partnerskimi agencjami w regionie CEE
- zestaw niezbędnych do pracy narzędzi
- szereg benefitów pracowniczych
Aplikacje: praca@hkstrategies.com z dopiskiem w tytule SAM / Tech
Oferta ważna do dnia: 31.05.2019 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.

