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: Junior Consultant
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- minimum roczne doświadczenie na stanowisku w agencji PR lub po stronie Klienta w dziale komunikacji
- znajomość trendów w komunikacji
- umiejętności analityczne
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- wiedza w obszarze mediów społecznościowych
- samodzielność, umiejętność sprawnego działania
- dobra organizacja pracy
- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point).

Zakres obowiązków:
- udział w pracach zespołu komunikacji korporacyjnej i marketingowej
- wsparcie zespołu odpowiedzialnego za projekty new business
- udział w tworzeniu kompleksowych strategii komunikacji oraz planów komunikacyjnych
- przygotowywanie contentu (komunikatów, komentarzy, raportów, opinii, etc.)
- bieżące relacje z dziennikarzami, influencerami
- praca na rzecz wewnętrznych projektów i inicjatyw prowadzonych przez Grupę On Board Think Kong.
- współpraca z różnymi zespołami w ramach Grupy (digital, social media, SEO, studio graficzne)
Co oferujemy:
- pracę z doświadczonym zespołem w firmie będącej częścią międzynarodowej sieci ECCO
- możliwość realizacji projektów dla największych firm
- poznanie nowoczesnych trendów komunikacji korporacyjnej i marketingowej
- możliwość wymiany pracowniczej wewnątrz sieci ECCO Network

- jasną ścieżkę kariery i możliwość dalszego rozwoju zawodowego
- atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
- szkolenia merytoryczne oraz szkolenia językowe
- świadczenia zdrowotne

Aplikacje: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@onboard.pl wpisując w tytule wiadomości:
Junior FB. 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).

