Komunikacja Plus to zespół doradców, który od lat jest partnerem wiodących spółek w kraju. Połączyliśmy wiedzę
i doświadczenia tak, aby dostarczać klientom kompleksową usługę i pełne wsparcie w komunikacji.

Stanowisko: PR Manager
Miejsce pracy: Wrocław

Wymagania:
- wiedza teoretyczna, zainteresowanie oraz praktyka w dziedzinie PR
- specjalizacja w obszarze komunikacji wewnętrznej – wysoki poziom wiedzy teoretycznej, doświadczenie operacyjne oraz
strategiczne w obszarze specjalizacji
- umiejętność pracy samodzielnej oraz w ramach zespołu (współpraca oraz koordynacja pracy)
- minimum 5-letnie, udokumentowane doświadczenie w branży PR
- znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do swobodnej pracy po angielsku
Zakres obowiązków:
- praca w zespole realizującym projekty z obszaru komunikacji wewnętrznej dla klientów z różnych branż
- współpraca z innymi zespołami obszarowymi przy kreowaniu i wdrażaniu działań przy realizacji wspólnych projektów
- koordynacja prac zespołów projektowych
- utrzymywanie relacji z klientami, doradztwo na wysokim poziomie merytorycznym
- udział w procesach new business związanych z obszarem specjalizacji (komunikacja wewnętrzna)
- tworzenie i wdrażanie strategii oraz planów komunikacji
- udział w działaniach operacyjnych – wsparcie dla zespołu w realizacji zadań, samodzielna realizacja wybranych zadań i
strategicznych projektów
- utrzymywanie relacji z klientami zespołu, doradztwo na wysokim poziomie merytorycznym, identyfikacja i neutralizacja
ewentualnych zagrożeń dla współpracy
- rozwój obszaru, w którym się specjalizuje (inicjowanie, prowadzenie i weryfikowanie skuteczności działań, zmierzających do
rozwoju i specjalizacji agencji w określonym obszarze)
Co oferujemy:
- pracę w profesjonalnym, zgranym i zaangażowanym zespole
- realne możliwości rozwoju - w naszej firmie uczymy się od siebie nawzajem
- elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub inna forma, jeśli wolisz)
- możliwość pracy zdalnej w wymiarze 5 dni w miesiącu

- dogodną lokalizację - biuro w centrum Wrocławia
- benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport
- indywidualne lekcje języka angielskiego
- owocowe wtorki

Aplikacje: rekrutacja@komunikacjaplus.pl
Oferta ważna do dnia: 17.05.2019 r.
Klauzula
Przeczytamy każde nadesłane CV, ale skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o wpisanie numeru referencyjnego EA/WRO/04/2019 w tytule wiadomości.
Prosimy o zawarcie w ramach CV następujące treści klauzul: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunikacja Plus sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych w zakresie
zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”. Brak takiej klauzuli spowoduje,
że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte. Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez
Komunikacja Plus sp. z o.o. sp. k. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komunikacja
Plus sp. z o.o. sp. k. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych rekrutacji prowadzonych
przez tego pracodawcę. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem".

