W Made in PR tworzymy zintegrowane kampanie wizerunkowe, które są doceniane i nagradzane w polskich i
międzynarodowych konkursach. Wyróżnia nas kreatywny i zgrany zespół, który właśnie rozwijamy.
Obecnie poszerzamy nasz dział Consumer & Engagement PR. Jeśli chcesz realizować kreatywne, angażujące kampanie
dla największych marek na rynku, bliskie Ci są zagadnienia związane z ekologią, troską o klimat, zdrową żywnością i
zrównoważonym rozwojem, masz doświadczenie zarówno w komunikacji korporacyjnej, jak i konsumenckiej, a także
lubisz i potrafisz ciekawie pisać, to właśnie Ciebie szukamy!
Stanowisko: PR Account Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
- przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w PR i samodzielnym zarządzaniu projektami
- umiejętność budowania długofalowych relacji z Klientami
- umiejętność tworzenia oraz implementowania kreatywnych strategii komunikacji
- doskonała organizacja pracy własnej, umiejętność planowania i efektywne działanie na kilku projektach
jednocześnie
- lekkie pióro, kreatywność i otwartość na dzielenie się pomysłami
- posiadanie zbudowanych relacji z dziennikarzami, doświadczenie w pracy z influencerami
- świetna znajomość narzędzi wykorzystywanych w nowoczesnych kampaniach PR
- dobra komunikacja w języku angielskim (poziom B2+/C1)
Zakres obowiązków:
- samodzielne zarządzanie powierzonymi projektami i relacjami z klientami
- budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów, przygotowywanie, opracowywanie oraz
redagowanie materiałów prasowych, wypowiedzi eksperckich oraz wywiadów
- organizowanie spotkań prasowych, wydarzeń specjalnych, a także webinariów, e-konferencji, podcastów, klipów
video, animacji itp. – koordynacja procesu powstania poszczególnych elementów kampanii „od konceptu do
realizacji”
- tworzenie różnych form contentu, materiałów promocyjnych (online i offline), tekstów kreatywnych, treści do
newsletterów itp.
- inicjowanie i realizowanie współprac z influencerami
- kreowanie nowych inicjatyw komunikacyjnych, współpracą z partnerami
- nadzór nad realizacją i rozliczaniem budżetów z prowadzonych działań
- wspieranie zespołu w przygotowaniu ofert new bizowych

A to wszystko pod okiem doświadczonych managerów oraz przy bliskiej współpracy z klientami!

Co oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego i pracę przy prestiżowych projektach
- atrakcyjne wynagrodzenie – UoP lub B2B
- stabilne zatrudnienie
- prywatną opiekę medyczną
- dostęp do międzynarodowej wiedzy, szkolenia rozwojowe
- pracę w kreatywnym i zgranym zespole
- służbowy komputer oraz telefon
- pracę zdalną, a dla zwolenników pracy w biurze dogodną lokalizację – biuro na Puławskiej

Aplikacje: biuro@madeinpr.pl
Oferta ważna do dnia: 10.07.2022 r.

Klauzula:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji 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).

