Lighthouse - jesteśmy firmą doradztwa komunikacyjnego, która pomaga Klientom skutecznie rozwijać, promować
i chronić ich marki lub firmy. Wyróżnia nas strategiczne myślenie, kreatywność w działaniu i skuteczność. Lubimy
podejmować wyzwania, a trudne tematy to nasza codzienność. Nasi konsultanci to nie tylko eksperci w swojej
dziedzinie, ale również osoby o wysokiej kulturze osobistej i standardach etycznych. Jesteśmy częścią Edelmana –
jednej z największych agencji komunikacyjnych na świecie.
Stanowisko: Junior Project Executive
Do zespołu technologicznego w Lighthouse poszukujemy Junior Project Executive, który wesprze nas w codziennej
obsłudze naszych klientów. Jeśli jesteś zorientowany na efekty, potrafisz działać w zespole, chętnie podejmujesz się
nowych zadań i wybierasz działanie ponad niekończące się dyskusje, a do tego chcesz brać udział w tworzeniu
wyjątkowych projektów na polskim rynku - zapraszamy!"
Miejsce pracy: Warszawa
Wymagania:
- udokumentowane co najmniej 2 lata doświadczenia w PR lub pracy w redakcji
- umiejętność pracy pod presją czasu oraz działania w zespole
- samodzielność oraz umiejętność planowania i analitycznego myślenia
- komunikatywność i otwartość
- sprawne posługiwanie się językiem polskim zarówno w mowie jak i piśmie
- angielski zaawansowany w mowie i piśmie (poziom minimum – B2, preferowany – C1)
- zorientowanie na efekty, chętne podejmowanie się nowych zadań, wybór działania ponad niekończące się
dyskusje, chęć brania udziału w tworzeniu wyjątkowych projektów na polskim rynku
Zakres obowiązków:
- współtworzenie komunikacji czołowych firm z sektorów telekomunikacji, IT czy gamingu
- prowadzenie projektów pod nadzorem menagera
- udział w tworzeniu strategii działań i ich egzekucja
- samodzielna realizacja powierzonych zadań
- inicjowanie i podtrzymywanie relacji z mediami
- zaangażowanie w pozyskiwanie nowych klientów
Co oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji w doświadczonym i zgranym zespole
- projekty dla międzynarodowych klientów z branży nowych technologii
- międzynarodowe know-how dostępne dzięki afiliacji z Edelmanem – największą na świecie niezależną firmą
zajmującą się komunikacją
- praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje
- praca w modelu hybrydowym
- prywatna opieka medyczna
Aplikacje: biuro@lhse.pl
Oferta ważna do dnia: 10.07.2022 r.

Klauzula
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Eu ropejskiego
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)

