Związek Firm Public Relations powstał w 2000 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce. Jest
członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw
Komunikacji (ICCO) oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
Związek zrzesza obecnie kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach Public Relations i prowadzi liczne
inicjatywy mające na celu wzmacnianie pozycji branży, a także edukację oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat PR.

Stanowisko: Specjalista ds. projektów
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- 1-2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji, organizacji wydarzeń, prowadzenia i zarządzania
projektami z branży PR
- umiejętność przygotowywania i redagowania różnorodnych treści,
- dobra znajomość mediów społecznościowych,
- samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
- łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, pomysłowość,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność pracy nad wieloma projektami jednocześnie,
- znajomość języka angielskiego (min. B2),
- chęć zdobywania nowej wiedzy i rozwijania kariery zawodowej w PR.

Zakres obowiązków:
- koordynacja wydarzeń organizowanych przez ZFPR, w tym: spotkania wewnętrzne, konferencje, szkolenia zewnętrzne
(również w formule on-line),
- zarządzanie oraz prowadzenie kampanii komunikacyjnych realizowanych projektów,
- monitorowanie i analiza zrealizowanych kampanii,
- tworzenie budżetów i harmonogramów,
- udział w planowaniu rozwoju nowych projektów,
- koordynacja usług zlecanych na zewnątrz (m.in. współpraca z grafikami, programistami),
- przygotowywanie raportów i prezentacji,
- inne prace administracyjno-biurowe.

Co oferujemy:
- umowę o pracę na pełen etat,
- zdobycie doświadczenia w organizacji zrzeszającej profesjonalne firmy PR,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- samodzielność w ramach powierzonych zadań,
- możliwość pracy zdalnej oraz hybrydowej (rotacyjnej) w okresie pandemii.

Aplikacje: Prosimy o wysłanie CV na adres: katarzyna.rudzik@zfpr.pl.
Zastrzegamy sobie prawdo do kontaktu z wybranymi osobami.

Oferta ważna do dnia: 27.11.2020 r.

Klauzula
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Firm Public Relations zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach dla celów związanych
z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”
Administratorem danych jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji.

