Komunikacja Plus to zespół doradców, który od lat jest partnerem wiodących spółek w kraju. Połączyliśmy wiedzę
i doświadczenia tak, aby dostarczać klientom kompleksową usługę i pełne wsparcie w komunikacji.
Stanowisko: PR Consultant
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- posiadasz przynajmniej trzyletnie doświadczenie w branży PR lub w mediach,
- media relations to twoje hobby i uwielbiasz ten element PR-u,
- PR produktowy nie jest ci straszny, a wręcz przeciwnie – bardzo go lubisz,
- masz dużo pomysłów, ale i smykałkę do ich realizacji,
- uwielbiasz pisać – to podstawa!
- wiesz, czym się różni pozycjonowanie contentowe od contextowego i umiesz to połączyć,
- komunikacja w języku angielskim nie stanowi dla Ciebie problemu (poziom min. B2).
Zakres obowiązków:
- praca dla prestiżowych klientów agencji pod nadzorem PR Managera,
- aktywny udział w kreacji, implementacji oraz ewaluacji strategii komunikacyjnych, a także eventów realizowanych dla
naszych klientów,
- budowanie i utrzymywanie relacji z klientem – dobre relacje są podstawą sukcesu,
- codzienny kontakt z klientem – zostań doradcą klienta, a nie jego followersem,
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów,
- zaangażowanie w projekty New Business.
Co oferujemy:
- pracę w profesjonalnym, zgranym i zaangażowanym zespole,
- realne możliwości rozwoju - w naszej firmie uczymy się od siebie nawzajem,
- elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę lub inna forma, jeśli wolisz),
- możliwość pracy zdalnej w wymiarze 5 dni w miesiącu,
- dogodną lokalizację - biuro przy stacji metra Wierzbno,
- prywatną opiekę medyczną,
- ubezpieczenie na życie,

- dostęp do kafeterii MyBenefit,
- indywidualne lekcje języka angielskiego,
- owocowe wtorki.

Aplikacje:

https://tomhrm.app/ats/Cm6gye/jobs/pl/4/form?utm_ref=32cdb6cba4b2a175e7bf323b39f42208&utm_sourc
e=23
Oferta ważna do dnia: 31.03.2020 r.
Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komunikacja Plus Group sp. z o.o. sp. k. moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.

