Związek Firm Public Relations powstał w 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług PR w Polsce.
Zrzesza kilkadziesiąt wiodących agencji specjalizujących się w usługach PR i od ponad dwóch dekad realizuje szereg
inicjatyw badawczych oraz edukacyjnych, wpływających na intensywny rozwój branży, a także podnoszenie kwalifikacji
zawodowych. Do jego flagowych inicjatyw należą: konkurs „Złote Spinacze”, program szkoleniowy Akademia LSPR czy
„PR to nie propaganda” - projekt mający na celu odbudowę reputacji branży.
Stanowisko: Koordynator ds. komunikacji
Miejsce pracy: Warszawa / hybrydowo

Wymagania:
- 1-2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji
- łatwość w pisaniu i redagowaniu tekstów
- bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych (LI, FB, Twitter, Instagram)
- łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość, pomysłowość
- samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
- znajomość języka angielskiego (min. B2)
- mile widziana znajomość programów graficznych
- chęć zdobywania nowej wiedzy i rozwijania kariery zawodowej w organizacji branżowej
Zakres obowiązków:
- koordynacja działań komunikacyjnych Związku Firm PR i realizowanych projektów (m.in. konkursu Złote Spinacze)
- tworzenie treści do mediów społecznościowych
- tworzenie planów komunikacji
- koordynacja usług zlecanych na zewnątrz (m.in. współpraca z grafikami)
- monitoring mediów oraz przygotowywanie raportów
- współpraca z partnerami Związku oraz czołowymi agencjami PR na polskim rynku
- wsparcie Biura Związku w codziennych projektach
Co oferujemy:
- umowę o pracę na pełen etat
- zdobycie doświadczenia w organizacji zrzeszającej profesjonalne firmy PR
- możliwość rozwoju zawodowego i pracy przy ciekawych projektach w zgranym zespole
- samodzielność w ramach powierzonych zadań
- możliwość udziału w szkoleniach
- możliwość pracy zdalnej / hybrydowej

Aplikacje: Prosimy o wysłanie CV na adres: katarzyna.rudzik@zfpr.pl.
Zastrzegamy sobie prawdo do kontaktu z wybranymi osobami.
Oferta ważna do dnia: 30.07.2022 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.

