Szukasz pracy, w której nigdy nie będziesz się nudził? W której każdy dzień przynosi nowe zadania, ludzie odnoszą się do
siebie przyjaźnie i wspólnie wymyślają genialne kampanie nagradzane w ogólnopolskich i europejskich konkursach? Jeśli
czujesz, że świat PR-u to świat dla Ciebie i chcesz rozwijać swoje umiejętności, aby na końcu stać się komunikacyjnym guru,
prześlij nam swoje CV!
W Hill+Knowlton szukamy ludzi z pasją, którzy nie boją się wyzwań i potrafią nawet w sali pełnej ludzi opowiedzieć głośno o
swoich pomysłach. Cenimy otwartość, nieszablonowe myślenie, szczerość i odwagę, bo tylko w ten sposób możemy
wspólnie realizować małe i wielkie zadania, budować i wdrażać w życie strategie komunikacji, którymi oczarowujemy
naszych klientów.
Obecnie rekrutujemy na stanowisko Account Executive do działu corporate, czyli tego, w którym dzieją się poważne rzeczy.
Jeśli interesują Cię takie branże jak: nieruchomości i budownictwo, energetyka, finanse i fintech, ubezpieczenia, ecommerce, to na pewno znajdziesz u nas swoje miejsce na ziemi!

Stanowisko: Account Executive, Corporate Practice
Miejsce pracy: Warszawa, Wilanów

Wymagania
- min. 2 lata doświadczenia w pracy w branży PR i chęć rozwoju w tym kierunku,
- wykształcenie wyższe, minimum licencjat,
- umiejętność analizowania danych i wyciągania z nich wniosków,
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny – pracujemy dla klientów anglojęzycznych),
- umiejętność tworzenia tekstów (informacje prasowe, komunikaty wewnętrzne) ,
- znajomość podstawowych programów pakietu Ms Office,
- poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie i jego efekty,
- ciekawość świata, chęć do nauki, umiejętność pracy w zespole ,
- mile widziane zainteresowanie tematami biznesowymi z branż, dla których pracujemy.

Zakres obowiązków
- realizacja bieżących działań dla klientów agencji pod okiem doświadczonych managerów (monitoring mediów, tworzenie
tekstów, kontakt z mediami, organizacja wydarzeń dla klientów, uczestnictwo w wydarzeniach, w których biorą udział klienci,
przygotowywanie rekomendacji dla klientów, wycena działań i kontakt z podwykonawcami),
- codzienny kontakt z klientami,
- wsparcie zespołu w procesach przetargowych i w przygotowywaniu prezentacji.

Co oferujemy
- bycie częścią stale rosnącego zespołu corporate, pełnego różnorodnych osobowości, które łączy jedno – miłość do
słodyczy,
- pracę w jednej z największych i najbardziej utytułowanych agencji PR w Polsce (top 3 rankingu ZFPR!) i na świecie,
w zespole konsultantów o wieloletnim doświadczeniu w różnorodnych dziedzinach, którzy mogą Cię naprawdę wiele
nauczyć,
- pracę dla dużych, międzynarodowych firm, które do tej pory znałeś/znałaś tylko z mediów,
- możliwość realizacji własnych pomysłów i dużą samodzielność,
- doskonałą atmosferę pracy, słodkie piątki, owocowe poniedziałki i środy,
- możliwość rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności, udział w szkoleniach w Polsce i za granicą,
- jasną ścieżkę kariery,
- wyróżnienia dla pracowników za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie (co 3 miesiące całym biurem oklaskujemy
najlepszych i wręczamy upominki!),
- benefity pracownicze (kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną, parking podziemny dla pracowników).

Aplikacje: Prosimy o wysłanie CV na adres: praca@hkstrategies.com z dopiskiem w tytule AE Corpo.
Oferta ważna do dnia: 30.09.2019 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.

