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 Executive – Consumer & Brand Communications
Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów

W H+K stale się rozwijamy, a w ostatnim czasie do naszego portofolio dołączyło kilka nowych fascynujących marek. Dlatego
poszukujemy otwartych i kreatywnych ludzi, którzy chcieliby dołączyć do zespołu komunikacji marketingowej. Jeśli takie
hasła, jak strategia, kreacja, idea, insighty, badania, konsument, digital, fashion, FMCG, retail, health&wellenss, energia,
dynamika, ambicja, radość, satysfakcja, rozwój, nauka, atmosfera powodują u Ciebie szybsze bicie serca – ta praca jest dla
Ciebie!
Kogo szukamy?
- osoby kreatywnej, z otwartą głową oraz chęcią do nauki i rozwoju
- osoby kochającej lifestyle, aktywnie śledzącej trendy w social mediach, poszukującej nowych rozwiązań
- osoby umiejącej słuchać innych, wyciągającej wnioski i wdrażającej je w życie
- osoby samodzielnej, zorganizowanej, która jeśli podejmuje się jakiegoś zadania, to realizuje je od początku do końca
- osoby wspierającej, która jeśli widzi zespół w potrzebie, wesprze go swoimi umiejętnościami i podpowie najlepsze
rozwiązania
- osoby odważnej, która nie obawia się wystąpień publicznych oraz nowych wyzwań zawodowych
- osoby elastycznej, która potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach i projektach

Wymagania:
- doświadczenie pracy w branży komunikacji (min. 3-4 lata) dla marek konsumenckich
- bardzo dobra znajomość j. angielskiego (wielu naszych klientów to klienci zagraniczni, musisz móc swobodnie się z nimi
komunikować)
- umiejętność tworzenia prezentacji
- umiejętność researchu, analizy i wyciągania wniosków
- umiejętność samodzielnego zarządzania projektami dla klientów
- umiejętność pracy na kilku zadaniach / projektach równocześnie

Co oferujemy:
- umowa o pracę
- opieka medyczna i karta Multisport
- możliwość wyboru godzin pracy
- owoce w kuchni 2x w tygodniu i słodkie przekąski w każdy piątek
- możliwość udziału w globalnych szkoleniach H+K Strategies takich, jak: Octave, Summer School, Advanced Summer
School, First Chair
- dostęp do programów mentoringowych i stypendialnych w ramach sieci H+K
- klarowną ścieżka kariery i regularną ewaluację Twojego rozwoju
- możliwość pracy dla największych światowych marek

Aplikacje: praca@hkstrategies.com z dopiskiem w tytule SAE Brand.
Oferta ważna do dnia: 31.06.2019 r.

Klauzula
Prosimy o dołączenie klauzuli: 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.

