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: PR Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- obracasz się w branży PR i wiesz, o co chodzi (przynajmniej rok aktywnie)
- masz pióro lżejsze niż piórko i bardziej ostre niż skalpel
- przeciwności to dla Ciebie wyzwanie, a nie panika
- czas i stres mobilizują, a Ty umiesz być w kilku miejscach równocześnie
- umiesz sobie radzić sam, ale wiesz, że siła tkwi w Zespole
- planujesz, analizujesz, syntetyzujesz
- nie chodzisz na kluczowe spotkania w dresie i klapkach
- wiesz, co mówisz i piszesz po angielsku (poziom minimum - B2, preferowany - C1)
Zakres obowiązków:
- monitoring mediów dla wybranych klientów/ zagadnień (research, analiza, raport)
- bieżąca koordynacja działań wynikających z projektów Zespołu (będziesz mieć szefa,
ale za rękę nikt nie będzie Cię trzymał)
- przygotowanie dokumentacji na potrzeby Zespołu (informacje prasowe, materiały merytoryczne,
raporty, rekomendacje, kosztorysy itp.)
- inicjowanie i rozwijanie relacji z wybranymi mediami
- wykorzystywanie kanałów social media
- wsparcie przy organizacji wydarzeń specjalnych
Co oferujemy:
- szansa na rozwój i podnoszenie kwalifikacji w doświadczonym, zgranym i kompetentnym Zespole
- międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem (największej na świecie firmie zajmującej się
komunikacją)
- praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje – co jakiś czas wszyscy przychodzimy w dresach i klapkach
- prywatna opieka medyczna

Aplikacje: a.krysztofowicz@lhse.pl
Oferta ważna do dnia: 15.05.2019 r.

Klauzula
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883)"

