Walk PR – część Grupy Walk, polskiej niezależnej grupy marketingowej, obecnej na rynku od 2006 roku – specjalizuje się
w budowaniu trwałych relacji pomiędzy firmami a ich otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Cechuje nas nastawienie
na poszukiwanie efektywnych i kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych oraz procesowe podejście do zadań bazujące na
kulturze LEAN. Walk PR od lat znajduje się w czołówce rankingów agencji PR przygotowywanych przez Związek Firm PR.

Stanowisko: PR Assistant
Miejsce pracy: Warszawa, Dzielna 60

Wymagania:
- masz podstawową wiedzę z zakresu narzędzi PR,
- tzw. „lekkie pióro”,
- posługujesz się poprawną polszczyzną, a zasady pisowni nie są Ci obce,
- posiadasz status studenta ostatnich lat studiów (preferowane kierunki: dziennikarstwo, public relations, filologia polska,
filologia angielska),
- łatwo nawiązujesz kontakt z innymi i lubisz pracę w zespole,
- posiadasz dobrą znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków:
- utrzymywanie relacji z mediami,
- prowadzenie researchu,
- bieżące wsparcie PR Account Managera,
- tworzenie materiałów do komunikacji,
Co oferujemy:
- atmosferę wsparcia i współpracy,
- ciekawe projekty,
- pracę w pełnym wymiarze godzin,
- współpraca w ramach umowy-zlecenie,
- dogodną lokalizację biura na Woli.
Aplikacje: https://we.walk.pl/jobs/detail/pr-assistant-267
Oferta ważna do dnia: 05.10.2019 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Walk Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
oraz podmioty z nią powiązane (Walk PR Sp. z. o.o., Walk Creative Sp. z o.o., Walk PR Sp. z o.o., Walk Events Sp. z o.o., Walk with David Sp. z o.o.) zgodnie z postanowieniami ustawy
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do ich
wglądu, poprawiania lub ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji w Walk Sp. z o.o. i ww wymienionych podmiotach
powiązanych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych z systemów informatycznych spółek rekrutujących.

