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: Junior PR Account Manager
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- masz min. 4 lata doświadczenia w agencji PR
- masz wyższe wykształcenie humanistyczne
- potrafisz tworzyć spójne koncepcje i je egzekwować
- komunikujesz się efektywnie po angielsku
- posiadasz doświadczenie w branży motoryzacyjnej, technologicznej, sharing economy (mile widziane)
Zakres obowiązków:
- zarządzanie bieżącymi projektami PR dla Klientów agencji
- przygotowywanie strategii komunikacji i ich egzekucja
- tworzenie koncepcji działań na etapie postępowań przetargowych
- zarządzanie małym zespołem
Co oferujemy:
- jasną ścieżkę rozwoju i awansu
- tyle samodzielności, ile skuteczności
- projekty, z których będziesz dumny/dumna
Aplikacje: https://we.walk.pl/jobs/detail/junior-pr-account-manager-255
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.

