In MSLGROUP we carry out strategic communication activities. We are a part of Publicis Group and we have competences in
all business-supporting areas: reputation management, corporate communication, crisis support and public affairs. We have
expertise in preparing marketing strategies, building strong brands and creating consumer programmes, both on-line and
offline. We provide our clients with perfect relations with media, bloggers and opinion leaders. We identify whose voice
matters in reference to a given issue. MSLGROUP’s consulting services cover also corporate social responsibility, employer
branding and financial communication.
MSLGROUP employs over 3,500 people in almost 100 offices throughout the world. It is the biggest communication network
in Europe and on fast-developing markets in China and India. We are also a leading company in the field of communication
consultancy in Poland and a hub for Central and Eastern Europe. “The Holmes Report” has recognized us as the best
European consultancy in this part of the world. Our office in Poland employs nearly 100 consultants working in specialized
teams for such sectors as FMCG, pharmaceutics, banking sector and finance, heavy and arms industry, technologies, real
estate, trade, fashion and tourism.

Stanowisko: Account Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- Degree in Journalism, Public Relations, Marketing or related subject
- At least 8 years of professional experience in performing communication activities and projects executing in PR department
/ PR agency
- Very good English skills (C1 level)
- Knowledge of the energy market and new technologies in power industry, i.e. renewables, wind power, photovoltaics,
e-mobility and smart grid
- Knowledge of technologies influencing the power industry sector: IoT, Big Data, Industry 4.0
- Strong experience in management of communication projects and project team
- Highly-developed PR skills and ethos (high writing skills, knowledge of media market, high standards of client service, etc.)
- Strong analytical, organizational and interpersonal skills; ability to work under time pressure

Zakres obowiązków:
- Planning and implementation of communication strategy for clients from the sector of energy and industry
- Managing projects covering product and corporate communication
- Co-ordination of the project team

- Co-operation with clients on on-going basis
- Organization of special events
- Co-operation with opinion leaders
- Managing project budgets
- Creating offers for the company’s current and potential clients
Co oferujemy:
- Variable remuneration for development and winning over new clients
- Opportunity to gain professional experience in one of the largest international communication consultancy companies
worldwide
- Extensive package of benefits, including subsidies for foreign languages lessons and holidays
- Access to global know-how, MSLGROUP Academy training programme
- Work in a harmonious team, with experienced consultants with diversified specialisations and wide horizons
- Work in comfortable conditions in a modern office
- Wide opportunities to show your own initiative

Aplikacje: https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999689432747-account-manager
Oferta ważna do dnia: 14.07.2019 r.

Klauzula
Administratorem Twoich danych jest MSLGroup Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa (dalej zwana „Spółką”), zarejestrowana pod numerem KRS: 0000288123, e-mail: mail:
kontakt@mslgroup.com Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy,
natomiast inne dane, na podstawie zgody wyrażonej poprzez wysłanie aplikacji. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie poprzez wysłanie maila na adres
rekrutacja@publicismedia.com. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnego rodzaju, np. dotyczące twojego zdrowia, konieczna będzie twoja zgoda na ich przetwarzanie,
która może zostać odwołana w dowolnym. W takiej sytuacji prosimy o zamieszczenie zgody w CV lub w mailu na przetwarzanie danych osobowych - takiej lub podobnej:

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych szczególnego rodzaju, w celu udziału w procesie rekrutacyjnym, na który aplikuje.̨ Możesz
skontaktować się z inspektorem ochrony danych mailowo pisząc na adres: daneosobowe@publicismedia.com. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez portale rekrutacyjne
zanim trafią do nas; mogą być przekazane innym podmiotom Grupy Publicis w Polsce – wówczas jednak zostaniesz o tym odpowiednio poinformowana/y. Masz prawo do żądania
dostępu do treści twoich danych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, usunięcia twoich danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania twoich danych. Masz prawo złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres
urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko, przy czym za
zakończoną rekrutację uznajemy zakończenie okresu próbnego nowozatrudnionego pracownika.

