Walk PR – część Grupy Walk, polskiej niezależnej grupy marketingowej, obecnej na rynku od 2006 roku – specjalizuje się
w budowaniu trwałych relacji pomiędzy firmami a ich otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Cechuje nas nastawienie
na poszukiwanie efektywnych i kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych oraz procesowe podejście do zadań bazujące
na kulturze LEAN. Walk PR od lat znajduje się w czołówce rankingów agencji PR przygotowywanych przez Związek Firm PR.

Stanowisko: Senior PR Account Executive
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- masz min. 3 lata doświadczenia w agencji PR/komunikacji
- masz wyższe wykształcenie (mile widziane nauki społeczne)
- doskonale operujesz językiem polskim
- posiadasz umiejętność analizy danych
- posiadasz dobrą znajomość usług PR
- biegle posługujesz się językiem angielskim
- posiadasz tzw. „lekkie pióro”
- posiadasz doświadczenie w branży motoryzacyjnej, technologicznej, sharing economy (dodatkowy atut)
Zakres obowiązków:
- zarządzanie bieżącymi projektami PR dla Klientów agencji
- udział w tworzeniu strategii i planów komunikacji
- przygotowywanie i redagowanie komunikatów prasowych
- prowadzenie researchy i przygotowywanie raportów
- utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami
Co oferujemy:
- możliwości rozwoju
- pracę na projektach dla marek premium
- projekty, z których będziesz dumny/dumna
Aplikacje: https://we.walk.pl/jobs/detail/senior-pr-account-executive-254
Oferta ważna do dnia: 12.05.2019 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Walk Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
oraz podmioty z nią powiązane (Walk PR Sp. z. o.o., Walk Creative Sp. z o.o., Walk PR Sp. z o.o., Walk Events Sp. z o.o., Walk with David Sp. z o.o.) zgodnie z postanowieniami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do ich
wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Walk Sp. z o.o. i ww wymienionych podmiotach
powiązanych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych z systemów informatycznych spółek rekrutujących.

