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: Account Executive w zespole Healthcare
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- minimum 3 lata doświadczenia w branży PR (warunek konieczny)
- zainteresowanie tematami zdrowotnymi, gospodarczymi
- znajomość mediów medycznych, zdrowotnych
- sprawne posługiwanie się językiem polskim zarówno w mowie jak i piśmie
- odporność na stres i pracę pod presją czasu
- komunikatywność
- samodzielność
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność planowania i analitycznego myślenia
- umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
- zdolności organizacyjne, prowadzenie kilku projektów jednocześnie
- umiejętność pracy pod presją czasu
- zdolności autoprezentacyjne
- angielski zaawansowany w mowie i piśmie (poziom minimum - B2, preferowany - C1)
Zakres obowiązków:
- samodzielna realizacja powierzonych zadań i projektów
- przygotowanie materiałów, dokumentów merytorycznych (np. informacja prasowa, kluczowe przekazy, Q&A, FAQ, etc.)
- bieżąca współpraca z klientami
- inicjowanie i podtrzymywanie relacji z mediami
- tworzenie tekstów na potrzeby mediów i innych grup odbiorców
- przygotowanie i obsługa wydarzeń prasowych
- umiejętnie wykorzystywanie kanałów social media
- koordynacja pracy podwykonawców oraz zaangażowanie w projekty nowobiznesowe
- tworzenie kosztorysów i budżetów projektów

Co oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w doświadczonym, zgranym i kompetentnym zespole
- międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem – największą na świecie firmą zajmującą się
komunikacją
- praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje
- prywatna opieka medyczna

Aplikacje: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@lhse.pl z dopiskiem „Project Executive w zespole
Healthcare”.
Oferta ważna do dnia: 30.04.2019

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.”

