Hill+Knowlton Strategies to międzynarodowa agencja public relations od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach
branżowych. Od prawie stulecia wspieramy naszych klientów w codziennym kształtowaniu ich relacji z opinią publiczną.
Wierzymy, że dobre zrozumienie opinii publicznej ma dziś znaczenie priorytetowe dla rozwoju biznesu, stąd w oparciu o tzw.
filozofię piątego krzesła reprezentujemy przy stołach decyzyjnych głos społeczności pozostających w bezpośredniej relacji z
firmami.
Nasze kampanie zdobyły uznanie jurorów najważniejszych konkursów branżowych jak Cannes Lions, SABRE, European
Excellence Awards i Złote Spinacze.

Stanowisko: Account Manager - Brand Public Relations
Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów

Wymagania
- minimum 4 lata doświadczenia w prowadzeniu projektów public relations w obszarze komunikacji marek (brand public
relations),
- umiejętność współpracy i budowania relacji z Klientem,
- nastawienie na budowanie satysfakcji Klienta ze współpracy z Agencją,
- doświadczenie w uczestniczeniu w procesie kreatywnym,
- znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (minimum B2),
- odpowiedzialność, pozytywne nastawienie, kreatywność, skrupulatność,
- chęć rozwoju i planowania kariery zawodowej w agencji public relations

Zakres obowiązków
- obsługa kluczowych Klientów z branży spożywczej i/lub handlu detalicznego,
- planowanie strategiczne działań public relations oraz prowadzenie procesu kreatywnego w metodologii H+K,
- planowanie pracy oraz dbanie o rozwój bezpośrednio podległych pracowników zespołu,
-współpraca z innymi działami i/lub agencjami H+K w celu zapewniania Klientom kompleksowej oferty działań public
relations,
-uczestniczenie w procesie pozyskiwania nowych Klientów

Co oferujemy
- ambitny rozwój zawodowy w międzynarodowym środowisku oraz pracę dla największych marek we wskazanych
kategoriach sektorowych,

-możliwość uczestniczenia w profesjonalnych szkoleniach organizowanych przez sieć H+K w Europie (m.in. Octave i Summer
School),
- przeszkolenie do pracy w oparciu o metodologię 3P i procesy strategiczne autorstwa H+K,
- unikalne doświadczenia wynikające z planowania i realizacji projektów na rynkach europejskich,
- szereg benefitów pracowniczych,
- przyjazną i twórczą atmosferę,
- dojrzałych i pozytywnie nastawionych dyrektorów działów, którzy wspierają rozwój swoich pracowników

Aplikacje: Prosimy o wysłanie CV na adres: praca@hkstrategies.com z dopiskiem w tytule AM / Brand.
Oferta ważna do dnia: 27.09.2019 r.

Klauzula
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami Ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”. Administratorem danych jest Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Branickiego 17.
Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie danych w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o przesłanie maila na adres praca@hkstrategies.com o
treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hill and Knowlton Poland Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”. W takim wypadku Pani/ Pana
dane osobowe będą przechowywane w naszych bazach rekrutacyjnych przez najbliższe 12 miesięcy. Na Pani/ Pana żądanie dane mogą być poprawiane lub usunięte przed tym
terminem.

