Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce.
Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Międzynarodowej Organizacji Konsultantów
do Spraw Komunikacji (ICCO).
Związek zrzesza obecnie kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach Public Relations i prowadzi liczne
inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji branży, a także edukację oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat PR.
Do flagowych inicjatyw ZFPR należą: konkurs „Złote Spinacze”, ranking agencji wg fee income, projekt edukacyjny London
School of Public Relations oraz inicjatywa „PR bez komentarza” ukierunkowana na odbudowę reputacji branży.

Stanowisko: Asystent ds. projektów
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- absolwent/ka uczelni wyższej o profilu humanistycznym lub ekonomicznym,
- mile widziane doświadczenie w realizacji projektów z zakresu komunikacji,
- umiejętność tworzenia tekstów (m.in. komunikaty prasowe, aktualności na www),
- samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
- wiedza z zakresu mediów społecznościowych,
- znajomość języka angielskiego (min. B2),
- podstawowa znajomość obsługi programów graficznych.

Zakres obowiązków:
- wsparcie zespołu w prowadzeniu projektów,
- przygotowywanie i redagowanie tekstów,
- prowadzenie działań w social media,
- organizacja i obsługa spotkań oraz szkoleń,
- przygotowywanie raportów i prezentacji,
- prace administracyjno – biurowe.
Co oferujemy:
- możliwość realizacji ciekawych projektów w zgranym zespole,
- zdobycie doświadczenia i możliwość rozwoju zawodowego,
- samodzielność w ramach powierzonych zadań,
- przyjazną atmosferę i dużo humoru w pracy.

Aplikacje: Czekamy na Twoje CV wraz z kilkoma zdaniami w mailu, dlaczego to Ty jesteś idealną osobą do pracy w naszym
zespole pod adresem: katarzyna.rudzik@zfpr.pl.

Oferta ważna do dnia: 10.09.2019 r.

Klauzula
Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Firm Public Relations zawartych w złożonych przeze mnie
dokumentach dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”.
Administratorem danych jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.

