H+K Strategies to jedna z najstarszych i najbardziej utytułowanych agencji PR w Polsce, posiadająca globalne zaplecze,
wiedzę i standard obsługi, które przekazujemy naszym pracownikom. Cenimy różnorodność, otwartość (na ludzi,
współpracowników oraz nowe wyzwania), pracowitość i odwagę do analitycznego oraz krytycznego myślenia.

Stanowisko: Senior Account Manager / Lifestyle & Brand public relations
Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów

Masz za sobą kilka lat doświadczenia w public relations dla marek konsumenckich? Interesują Cię najnowsze trendy i zawsze
wiesz, co ciekawego dzieje się aktualnie w mieście? Nie wychodzisz z domu bez telefonu i słuchawek na uszach? Teraz
możesz połączyć swoje pasje z pracą w public relations dla marek rozgrzewających emocje.
Szukamy osoby na stanowisko Senior Account Manager, która będzie z nami budować świat marek technologicznych, dziś
potrzebujących nowej komunikacji opartej o Purpose.
Wymagania:
- minimum 5 lat doświadczenia w public relations po stronie komunikacji marek (brand public relations)
- doświadczenie w planowaniu strategicznym oraz uczestniczeniu w procesie kreatywnym
- duża samodzielność w prowadzeniu projektów oraz umiejętność nadzorowania prac zespołu
- język angielski na poziomie biegłym
Co oferujemy:
- stały rozwój w międzynarodowym środowisku i możliwość uczestniczenia w profesjonalnych szkoleniach public relations
organizowanych przez sieć H+K w Europie
- możliwość pracy w oparciu o metodologię 3P i procesy strategiczne autorstwa H+K
- unikalne doświadczenia wynikające z planowania i realizacji projektów na rynkach europejskich
- szereg benefitów pracowniczych
Aplikacje: praca@hkstrategies.com z dopiskiem w tytule SAM / Lifestyle.
Oferta ważna do dnia: 31.05.2019 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o przesłanie
maila na adres praca@hkstrategies.com i w treści wpisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji”. W takim wypadku Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w naszych bazach rekrutacyjnych przez najbliższe 12 miesięcy. Na Pani/Pana żądanie
dane mogą być poprawiane lub usunięte przed tym terminem.

