Jesteśmy 24/7Communication, jedną z czołowych agencji na polskim rynku - i zapraszamy Cię do współpracy. Szukamy
nowej osoby do naszego zespołu… a Ty szukasz pracy. Stoisz przed wyborem w jakiej firmie chcesz się rozwijać, co jest dla
Ciebie ważne.
Jak jest u nas?
- traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem
- jesteśmy zespołem, a nie grupą osób - lubimy się i wspieramy nawzajem
- codziennie angażujemy się na 100% w działania dla naszych Klientów > myślimy nieszablonowo i wychodzimy poza
schematy
- mamy dział Social, Strategii i Kreacji, własne Studio produkcyjne > co pozwala nam tworzyć kompleksowe rozwiązania dla
naszych Klientów
- świadomie rozwijamy nasz biznes
- mamy świetnych liderów, którzy wiedzą, jak rozwinąć w pełni Twój potencjał
- inwestujemy w ludzi i ich talenty
- szukamy ludzi z pasją - zaangażowanych, konsekwentnych, zorganizowanych, kreatywnych i otwartych we współpracy
z innymi

Stanowisko: Senior Account Executive
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- 2-3 letnie doświadczenie w realizacji projektów komunikacyjnych
- swobodne poruszanie się w świecie rozwiązań digital
- zmysł kreatywny oraz odwaga w proponowaniu niestandardowych rozwiązań i rozwoju działań realizowanych dla Klienta
w nowych kierunkach
- koncentracja na jakości tworzonych materiałów i zmysł organizacyjny
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1

Zakres obowiązków:
- udział w tworzeniu koncepcji strategicznych i planów komunikacji dla kluczowego Klienta naszej agencji
- bieżąca obsługa i rozwój relacji z Klientem
- koordynowanie projektów o zróżnicowanym charakterze – współpraca z mediami, organizacja eventów, działania
w obszarze digital
- tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów
- tworzenie raportów i analiz związanych z realizowanymi projektami

Co oferujemy:
- ciekawe projekty dla ciekawych klientów
- codzienny rozwój Twoich talentów
- umowę o pracę i wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadczenia
- inspiracje i szkolenia oraz zajęcia z języka angielskiego

Aplikacje: jobs@247.com.pl
Oferta ważna do dnia: 30.09.2019 r.

Klauzula
Nie zapomnij o klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w CV/liście motywacyjnym/portfolio w celu przeprowadzenia rekrutacji na
powyższe stanowisko przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przyjmuje do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Jeśli chcesz,
byśmy zachowali Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji na takie samo lub podobne stanowisko, umieść w przesyłanej aplikacji zgodę według treści jak poniżej: Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV/liście motywacyjnym/ portfolio przez 24/7Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów
przyszłych rekrutacji na stanowisko tożsame lub podobne do powyższego. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

