Planet Partners jest jedną z najbardziej dynamicznych i doświadczonych firm komunikacyjnych w Polsce oraz częścią
międzynarodowej sieci GlobalCom PR Network. Co dzień buduje ją zespół konsultantów z pasją do innowacyjnej i kreatywnej
komunikacji. A Ty? Jaką masz pasję zawodową? Możesz pochwalić się już doświadczeniem zdobytym w prowadzeniu
projektów komunikacyjnych? Jeśli tak – to szukamy właśnie Ciebie. Przekonaj nas, że nie ma dla Ciebie problemów, a każdy
projekt to wyzwanie. Pokaż, że pasujesz do naszego zespołu i po prostu do niego dołącz.

Stanowisko: PR Specialist
Miejsce pracy: Kraków (lub zdalnie)

Wymagania:
- masz min. 3 letnie doświadczenie w public relations (najchętniej po stronie agencji)
- bardzo dobrze znasz rynek mediów oraz śledzisz zachodzące na nim zmiany, sprawnie poruszasz się w świecie
social media
- potrafisz opowiadać historie, bawić się słowem
- umiesz budować relacje/masz dobre relacje z dziennikarzami, influencerami
- jesteś konsekwentna/y w działaniu, skupiona/y na celu, doprowadzeniu każdej sprawy do końca
- wiesz na czym polega obsługa klienta
- dobrze znasz język angielski w mowie i piśmie
Zakres obowiązków:
- budowanie i wdrażanie krótko- i długofalowych strategii komunikacji Klientów
- koordynacja projektów komunikacyjnych (w tym digital) – pracy własnej, zespołów wewnętrznych i podwykonawców
- praca przy organizacji lub koordynacji niesamowitych eventów dla naszych Klientów
- planowanie i zarządzanie budżetami projektowymi
- budowanie relacji z mediami, influencerami, środowiskiem branżowym i okołobiznesowym
- współtworzenie raportów rynkowych i medialnych, trendbooków czy white-papers
Co oferujemy:
- umowę o pracę
- pracę przy różnorodnych projektach, gwarantującą rozwój i brak monotonii
- dostęp do know-how międzynarodowej sieci GlobalCom PR Network
- nieszablonowe zadania i projekty wymagające twórczego myślenia
- możliwość znacznego wpływu na realizowane projekty

- szerokie możliwości rozwoju zawodowego, zdobywanie nowych kompetencji, szkolenia, samodzielność w działaniu
- pracę w biurze w centrum Krakowa, blisko Wisły i z widokiem na Wawel
- wspólne obiady, regularne wypady wieczorne na planszówki, kręgle lub warsztaty kulinarne
- kartę fitness
- I TYLKO U NAS: raz w roku będziesz mógł/mogła fizycznie polecieć na Marsa (tak, też mamy taki projekt).
Aplikacje: CV prosimy przesłać na adres praca@planetpartners.pl
Przeczytamy wszystkie zgłoszenia, jednak skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Oferta ważna do dnia: 31.07.2019 r.
Klauzula
Informujemy, że administratorem danych jest Planet Partners z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki 40/6 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem
możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych
dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia
ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

