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.
Szukamy osoby interesującej się nowymi technologiami do zespołu zajmującego się komunikacją firm z branży
technologicznej. Jeśli jesteś osobą, której znajomi radzą się, jaki smartfon kupić lub pytają, jak przejść ostatni level
w grze, a do tego chcesz rozwijać się w branży PR – nasza oferta jest właśnie dla Ciebie.
Stanowisko: Junior Project Executive
Miejsce pracy: Warszawa / hybrydowo
Wymagania:
- min. 1 rok doświadczenia w agencji PR lub w mediach
- odróżnianie chirurgii robotycznej od roboty chirurgicznej 😉
- szeroka wiedza na temat nowych technologii, trendów, gadżetów i wynalazków – nie tylko rzeczy, które trafiły już do
sklepów, ale także tych, nad którymi pracują jeszcze naukowcy w swoich laboratoriach
- umiejętność tworzenia pisanych treści do mediów i na strony internetowe
- znajomość j. angielskiego pozwalająca na tłumaczenie nie zawsze prostych treści technologicznych – można podpierać
się sztuczną inteligencją
- zainteresowanie nauką i znajomość najnowszych newsów popularnonaukowych będzie dodatkowym atutem
- umiejętność efektywnego zarządzania czasem i zadaniami oraz organizacji w ramach pracy zdalnej
- znajomość pakietu MS Office – ale jeśli jakimś cudem nie znasz, to przyuczymy
- fajnie jeśli grasz – u nas prawie wszyscy gramy 😊
Zakres obowiązków:
- samodzielna realizacja powierzonych zadań i projektów – zupełnie jak w klasycznej grze RPG, zaczniesz od zbierania
kwiatków, a na końcu zapolujesz na smoka
- wyszukiwanie informacji w sieci na zadane tematy – analityczne podsumowywanie zebranych danych
- bieżąca współpraca z klientami z branży IT/nowe technologie
- inicjowanie i podtrzymywanie relacji z mediami i dziennikarzami – niekoniecznie przez telefon
- tworzenie tekstów na potrzeby mediów i innych grup odbiorców
- od czasu do czasu pomoc w obsłudze wydarzeń i eventów
- umiejętnie wykorzystywanie kanałów social media
Co oferujemy:
- możliwość szybkiego podnoszenia swoich kwalifikacji w zgranym zespole
- praca dla największych firm z sektora nowych technologii, telekomunikacji i gamingu, m.in.: T-Mobile, HP czy Riot
Games

- międzynarodowe know-how dostępne dzięki współpracy z największą firmą zajmującą się komunikacją na świecie Edelman
- praca w dobrej atmosferze, partnerskie relacje
- nowe biuro na Saskiej Kępie (praca w modelu hybrydowym: tydzień zdalnie, tydzień w biurze - ewentualnie inaczej,
jeśli tak się dogadamy)
- prywatna opieka medyczna
- wynagrodzenie: 3500 – 5000 PLN (brutto, umowa o pracę)

Aplikacje:
Jeśli jesteś zainteresowany / zainteresowana współpracą z nami, wyślij CV na biuro@lhse.pl z dopiskiem Junior Project
Executive
Oferta ważna do dnia: 05.10.2022 r.

Klauzula
Prosimy o dopisane w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

