Big Picture to zespół doświadczonych doradców z obszaru strategii komunikacji, public relations, public affairs i zarządzania
wizerunkiem. Pracujemy z największymi firmami i markami, liderami rynku, dbając o ich relacje z mediami oraz szeroko
rozumianym otoczeniem: influencerami, partnerami biznesowymi, środowiskiem legislacyjnym. Do grona naszych Klientów
należą m.in.: Coca-Cola Polska, Mondelez Polska (Milka, Prince Polo, belVita), Allegro, Bacardi Martini, Polpharma S.A., KSW
(Konfrontacja Sztuk Walki). Doradzamy także największym polskim fundacjom i organizacjom pozarządowym oraz osobom
publicznym.
Przez 3 ostatnie lata z rzędu zdobyliśmy status Agencji Roku, zdobywając największą ilość nagród w konkursie Złote
Spinacze, najbardziej prestiżowym wydarzeniu branży PR.
Jedną z najważniejszych wartości w Big Picture jest zaangażowanie. Aktywnie wspieramy pro bono szereg projektów
społecznych - działamy m.in. na rzecz promowania wolontariatu, kampanii profrekwencyjnych i świadomych postaw
wyborczych, praw człowieka i obywatela, a także na rzecz jakości debaty publicznej i walki z językiem nienawiści. Mamy
zaszczyt wspierać instytucje kultury, organizacje promujące zaangażowanie obywatelskie, a także organizacje pacjenckie.
Pracując z nami, masz szansę nie tylko prowadzić projekty topowych marek, ale też zrobić wiele dobrego, społecznie.
Więcej informacji o nas można znaleźć na naszych kanałach:
Strona: www: www.big-picture.pl
Facebook: https://www.facebook.com/BigPicture.LookingClosely
Instagram: https://www.instagram.com/bigpicture_lookingclosely/
Jesteśmy firmą butikową – zatrudniamy kilkanaście osób, pracujemy w trzech zespołach. Uważamy, że w komunikacji
kluczowe są trzy elementy: strategiczne podejście, precyzyjna realizacja i ciągłe uczenie się – to pozwala nam dawać
Klientom najwyższą na rynku jakość doradztwa i obsługi.

Stanowisko: PR Consultant / Zespół komunikacji korporacyjnej
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
Rozpoczynamy rekrutację na stanowisko PR Consultanta do naszego zespołu komunikacji korporacyjnej. Szukamy osób,
które lubią i chcą się rozwijać w komunikacji korporacyjnej i public affairs, mają doświadczenie w pracy strategicznej, a także
w kontakcie z dziennikarzami opinii oraz biznesowymi. Śledzą trendy biznesowe, społeczne i polityczne, interesują się
branżami wrażliwymi, komunikacją kryzysową, innowacjami.
Wymagania:
- minimum 3-letnie doświadczenie w pracy przy realizacji projektów PR korporacyjnego, po stronie agencyjnej
- znajomość rynku wydawniczego mediów opinii i biznesowych
- podstawowa orientacja w trendach w otoczeniu politycznym, społecznym, biznesowym

- umiejętność budowania kontaktów z mediami
- lekkie pióro, umiejętność przygotowania materiałów prasowych
- otwartość na budowanie dobrych relacji z klientami, wysoki poziom kultury osobistej
- dobra organizacja, planowanie i odpowiedzialność w pracy
- energia, kreatywność i pełne zaangażowanie przy realizacji projektów, otwartość na poszukiwanie nowatorskich rozwiązań
komunikacyjnych
- umiejętność pracy w zespole
- znajomość pełnego pakietu MS Office (mile widziana znajomość pracy w środowisku Apple MAC)
- dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie)
Zakres obowiązków:
- realizacja działań PR – w tym tworzenie i aktualizowanie baz mediów oraz liderów opinii, utrzymywanie kontaktu z
mediami, tworzenie materiałów prasowych, raportów i podsumowań, organizacja wydarzeń medialnych i innych aktywności
w ramach projektów PR.
- tworzenie planów, harmonogramów i budżetów działań PR, krótko- i długoterminowych, dla obecnych oraz nowo
pozyskiwanych Klientów Agencji.
- koordynowanie współpracy z innymi osobami lub podmiotami biorącymi udział w realizowanych projektach PR, zarówno
wewnątrz zespołu Agencji, jak i po stronie Klientów, podwykonawców, partnerów.
- utrzymywania stałego kontaktu z Klientami Agencji, w ramach realizowanych dla nich projektów – w tym prowadzenia
bieżącej korespondencji, spotkań, raportowanie
Co oferujemy:
- możliwość pracy nad projektami komunikacyjnymi dla największych polskich i międzynarodowych firm oraz ciekawych
postaci
- duży stopień samodzielności
- praca w ambitnym, dynamicznym i młodym zespole
- dobra atmosfera
- komputer MacBook oraz telefon służbowy
- kochamy trendy i design - nasze biuro mieści się w klimatycznej starej kamienicy przy ul. Emilii Plater
Aplikacje: rekrutacja@big-picture.pl
Oferta ważna do dnia: 31.03.2020 r.

Klauzula
Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji prowadzonego przez agencję Big Picture Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z
2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

