d*fusion to agencja stworzona w cyfrowych czasach, odpowiadająca na wyzwania komunikacyjne przyszłości.
Innowacyjność stanowi dla nas szczególną wartość. Dotyczy nie tylko kreatywnego podejścia do realizowanych projektów,
ale również skutecznego komunikowania nowatorskich rozwiązań, usług i produktów.
Powstaliśmy po to, by wspierać firmy i instytucje publiczne w ich skutecznej komunikacji z otoczeniem. Jesteśmy partnerem
w kreowaniu i realizacji strategii komunikacyjnych przy użyciu narzędzi Public Relations, Customer Relations i Digital
Communication.

Stanowisko: Senior Account Executive
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania
- co najmniej dwa lata doświadczenia w branży PR (znajomość zagadnień z zakresu nowych technologii będzie dodatkowym
atutem)
- ukończone studia wyższe lub ostatni rok (preferowane kierunki: filologia polska, dziennikarstwo, PR)
- łatwość w pisaniu i redagowaniu tekstów
- umiejętność pracy pod presją czasu
- znajomość środowiska Office (Word, Excel, Power Point)

Zakres obowiązków
- tworzenie materiałów prasowych (informacje prasowe, prezentacje, scenariusze video)
- tworzenie treści na potrzeby Social Media
- kontakt z przedstawicielami mediów i budowanie długofalowych relacji
- organizacja imprez i wydarzeń specjalnych
- monitorowanie rezultatów kampanii PR oraz publikacji pojawiających się w mediach
- raportowanie efektów

Co oferujemy
- konkurencyjne wynagrodzenie
- zdobycie wiedzy i nowych doświadczeń z dziedziny PR, marketingu, nowych mediów
- praca w kreatywnym zespole
- ciekawe projekty łączące PR, Social Media i Content Marketing

- współpraca z dużymi, międzynarodowymi firmami

Aplikacje: kontakt@dfusion.pl
Oferta ważna do dnia: 10.09.2019 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego. dfusion communication działa według przyjętej Polityki
Prywatności, która wychodzi na przeciw wymaganiom określonym przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zostało przyjęte przez Parlament Europejski oraz
Radę Unii Europejskiej 24 maja 2016 roku i zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Administratorem danych osobowych jest podmiot dfusion communication Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357443, NIP: 522-295-17-67, REGON: 142414993, Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody,
także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Każda z osób ma prawo do informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są przetwarzane. Osoby te mają również prawo do poprawienia,
usunięcia i aktualizacji danych, tak by przesyłane od nas informacje były zgodne z oczekiwaniami i profilem pracy danego podmiotu. Osoby mają również prawo do zgłoszenia
sprzeciwu lub ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych.

