Grupa Komunikacja Plus to zespół wyspecjalizowanych doradców, którzy wierzą, że wielkie rzeczy osiąga się wspólnie.
Dlatego naszą codzienną pracę opieramy na bliskiej współpracy w Grupie, jak również partnerskiej relacji z naszymi
klientami. Wykorzystując kompetencje naszych spółek, pomagamy firmom osiągać cele biznesowe na każdym etapie ich
rozwoju. Każdego dnia – budujemy pozytywną różnicę.
Stanowisko: PR Manager
Miejsce pracy: Warszawa /Wrocław

Wymagania:
- min. 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji i prowadzeniu projektów w branży kreatywnej oraz we współpracy z
klientem korporacyjnym – mile widziane portfolio,
- wiedza, jak motywować ludzi do działania, doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
- wykształcenie wyższe (preferowane: marketing, zarządzanie, ekonomia),
- biegłe posługiwanie się językiem angielskim (min. poziom B2/C1),
- znajomość zaawansowanych funkcji MS Excel, które potrafisz wykorzystać w praktyce do budżetowania i rozliczania
projektów,
- charyzma lidera – umiejętność przekonywania, myślenia strategicznego, proaktywna postawa i odwaga w działaniu.

Zakres obowiązków:
- tworzenie strategicznych kampanii dla klientów, określanie planów, metod ich realizacji oraz mierników sukcesu,
- zarządzanie cyklem życia projektu: stały monitoring wydajności i jakości pracy, - projektowanie i usprawnianie procesów,
dbałość o rentowność projektów, optymalizacja kosztów,
- koordynowanie zespołu: planowanie pracy i delegowanie zadań, wytyczanie celów rozwojowych, feedbackowanie
i motywowanie pracowników,
- stałe doradztwo dla klientów pod kątem najlepszych rozwiązań, budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji,
- prowadzenie projektów new business, badanie potrzeb i ofertowanie.

Co oferujemy:
- dobrze skomunikowane miejsce pracy, byś nie tracił czasu na dojazd (choć teraz pracujemy zdalnie ;) ),
- lekcje angielskiego, by z każdym złapać wspólny język,
- kafeterię MyBenefit, by praca dawała więcej satysfakcji,

- prywatną opiekę medyczną, bo ważne jest dla nas Twoje zdrowie,
- ubezpieczenie na życie, żebyś czuł się bezpiecznie,
- realne możliwości rozwoju, bo chcemy, żebyś rósł razem z nami,

Aplikacje: bit.ly/3xLIu9Y
Oferta ważna do dnia: 14.07.2022 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.

