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: (Senior) PR Consultant
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Pilicka 19

Wymagania:
- posiadasz min. 3-letnie doświadczenie w branży PR, ze szczególnym uwzględnieniem pracy agencyjnej,
- masz doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej/B2B firm z sektora nieruchomości (dodatkowym atutem
będzie znajomość rynku biurowego),
- potrafisz współtworzyć oraz skutecznie wdrażać strategie komunikacyjne odpowiadające potrzebom klienta,
- dysponujesz wiedzą z zakresu komunikacji wewnętrznej i potrafisz wykorzystywać podstawowe narzędzia w tym zakresie
(np. Freshmail),
- posiadasz doświadczenie we współpracy z mediami krajowymi i zagranicznymi (dodatkowy atut) i masz ochotę podzielić
się nim z nami,
- umiesz tworzyć angażujące materiały komunikacyjne w oparciu o dane liczbowe oraz fakty, w tym także artykuły
eksperckie (doświadczenie w publikowaniu treści eksperckich na LinkedIn będzie dodatkowym atutem),
- znasz język angielski w mowie i piśmie na poziomie min. C1 (praca częściowo w języku obcym) i potrafisz wykorzystywać go
w bieżącej pracy,
- nie boisz się bieżącego kontaktu z klientem, a stałe doradztwo na najwyższym poziomie jest Twoją wizytówką,
- chętnie angażujesz się w postępowania przetargowe i lubisz walczyć nowych klientów
Zakres obowiązków:
- realizacja projektów komunikacyjnych – samodzielna oraz we współpracy z innymi członkami zespołu,
- tworzenie planów i strategii komunikacji,
- doradztwo dla klientów w ramach realizowanego projektu,
- budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientem w ramach realizowanych zadań,
- budowanie i utrzymywanie relacji z dziennikarzami,
- dbanie o wysoką jakość realizowanych działań,
- przygotowywanie raportów, prezentacji itp. w ramach realizowanych projektów,
- udział w przygotowywaniu ofert przetargowych,

- efektywna współpraca z pozostałymi członkami zespołu
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
- benefity: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, kafeteria MyBenefit
- indywidualne lekcje języka angielskiego
- owocowe wtorki

Aplikacje:

https://tomhrm.app/ats/Cm6gye/jobs/pl/3/form?utm_ref=b50d2cc4b8879a294c12e161c1804865&utm_sourc
e=23
Oferta ważna do dnia: 31.03.2020 r.
Klauzula
Przeczytamy każde nadesłane CV, ale skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie w tytule wiadomości numeru referencyjnego. Prosimy o zawarcie w
ramach CV następujące treści klauzul: „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”.
Brak takiej klauzuli spowoduje, że
Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.
Jeśli wyrażają Państwo wolę, aby złożone przez Państwa CV/listy motywacyjne były wykorzystywane przez
Komunikacja Plus Group sp. z o.o. sp. k. do kolejnych rekrutacji, prosimy o zawarcie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Komunikacja Plus Group sp. z o.o. sp. k. w zakresie wskazanym w niniejszym CV/liście motywacyjnym przez okres 1 roku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia kolejnych
rekrutacji prowadzonych przez tego pracodawcę. 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”.

