On Board Public Relations - jedna z największych firm public relations w Polsce będąca częścią międzynarodowej sieci
ECCO Network, członek Związku Firm Public Relations i twórca kampanii PR nagradzanych na międzynarodowych
konkursach.
Stanowisko: Stażysta
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- wykształcenie: student/ka, absolwent/ka
- mile widziane doświadczenia z udziału projektach związanych z komunikacją
- znajomość trendów oraz nowoczesnych narzędzi komunikacji
- „lekkie pióro”
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- samodzielność, kreatywność, dobra organizacja pracy
- umiejętność poszukiwania informacji, wyciągania wniosków
- zaangażowanie, entuzjazm
- umiejętność pracy zespołowej
- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point)
- wiedza w obszarze mediów społecznościowych.

Zakres obowiązków:
- opracowywanie contentu
- wsparcie w realizacji kampanii komunikacyjnych
- przygotowywanie desk research, analiz, prezentacji
- wsparcie w przygotowywaniu harmonogramów i planów działań
- współrealizacja eventów medialnych, konferencji etc.
- bieżąca analiza rynku medialnego
- współpraca z konsultantem przy budowaniu relacji z dziennikarzami i influencerami.

Co oferujemy:
- płatny, 3- miesięczny staż
- jasną ścieżkę kariery i możliwość dalszego rozwoju zawodowego
- możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej agencji
- możliwość realizacji ciekawych projektów na polskim i międzynarodowych rynkach
- udział w projektach wewnętrznych prowadzonych przez On Board PR
- przyjazną atmosferę pracy.

Aplikacje: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@onboard.pl wpisując
w tytule wiadomości: Stażysta. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Oferta ważna do dnia: 30.06.2019 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

