MSL, należąca do Grupy Publicis, jest wyspecjalizowaną w komunikacji i budowaniu zaangażowania grupą doradców. Obszary
naszej działalności to zarządzanie reputacją, komunikacja korporacyjna, pomoc w kryzysie i public affairs. Mamy
kompetencje w tworzeniu strategii marketingowych, budowaniu silnych marek i kreowaniu programów konsumenckich
online i offline. Naszym klientom zapewniamy doskonałe relacje z mediami, blogerami i liderami opinii, identyfikujemy czyj
głos ma znaczenie w danej sprawie. Konsulting MSL to także społeczna odpowiedzialność biznesu, kształtowanie marki
pracodawcy czy komunikacja finansowa.
MSL zatrudnia ponad 3 500 osób w prawie 100 biurach na całym świecie. Jest największą siecią komunikacyjną w Europie
oraz na szybko rosnących rynkach Chin i Indii. Jesteśmy także wiodącą firmą doradztwa komunikacyjnego w Polsce oraz
HUB-em na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. „The Holmes Report” przyznał nam tytuł najlepszej agencji konsultingowej
w tej części świata. W Polsce zatrudniamy blisko 100 konsultantów, pracujących w wyspecjalizowanych zespołach dla takich
sektorów rynku jak FMCG, farmacja, bankowość i finanse, technologie, nieruchomości, handel, przemysł ciężki i zbrojeniowy.

Stanowisko: PR Account Executive
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w agencji PR lub dziale PR/marketingu firmy
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym lub ekonomicznym
- umiejętność tworzenia profesjonalnych i zrozumiałych tekstów (w języku polskim i angielskim)
- znajomość mediów oraz nowoczesnych narzędzi komunikacji w Internecie
- umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja interpersonalna
- kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów
- nastawienie na rozwój oraz doskonalenie własnego warsztatu
- doświadczenie w prowadzeniu działań komunikacyjnych lub/i marketingowych będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:
- współpraca z przełożonym przy bieżącej obsłudze klientów i realizacji projektów
- tworzenie zestawień i raportów dla klientów agencji
- kontakty z mediami branżowymi i informacyjnymi
- współpraca przy organizacji wydarzeń oraz projektów specjalnych
- udział w procesach pozyskania nowych klientów

- współorganizowanie i prowadzenie projektów z zakresu m.in. handlu, energetyki, e-commerce, branży retail oraz FMCG
Co oferujemy:
- możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych międzynarodowych firm doradztwa komunikacyjnego
w Polsce i na świecie
- dostęp do globalnego know-how, cykl szkoleń MSLGROUP Academy
- pracę w zgranym zespole, z doświadczonymi konsultantami o wielu specjalizacjach i szerokich horyzontach
- pracę w komfortowych warunkach w nowoczesnym biurze
- szerokie pole do wykazania własnej inicjatywy
- nieformalny styl pracy

Aplikacje: https://jobs.smartrecruiters.com/PublicisGroupe/743999689433164-pr-account-executive?trid=162ef3c2-cdcc47a9-8327-c69d95269302
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.

