
Wymagania:  
- Wykształcenie magisterskie lub kierunkowe licencjackie (preferowane kierunki: PR,
   marketing);
- Minimum roczne doświadczenie w pracy w agencji lub po stronie Klienta;
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (sprawdzana podczas
   rozmowy rekrutacyjnej);
- Znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji, z naciskiem na szeroko rozumiany
   digital;
- Biegłość w tworzeniu i redagowaniu profesjonalnych tekstów PR;
- Umiejętność budowania dobrych i długotrwałych relacji z Klientami;
- Znajomość branży modowej;
- Kreatywność, komunikatywność, inicjatywa, bardzo dobra organizacja pracy;
- Wysoka kultura osobista.

Zadania:
- Udział w realizacji strategii komunikacji PR wybranych Klientów;
- Przygotowywanie informacji prasowych, advertoriali i innego typu tekstów
   promocyjnych;
- Przygotowywanie tłumaczeń;
- Bieżąca proaktywna współpraca z mediami;
- Realizacja niestandardowych projektów dla Klientów;
- Pomoc w zarządzaniu kanałami social mediowymi wybranych Klientów;
- Tworzenie zestawień i raportów dla Klientów agencji.

Gwarantowane:
- Praca w innowacyjnej organizacji z 20-letnim doświadczeniem na rynku,
   prowadzonej przez partnersko funkcjonujący zespół;
- Przyjazna, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi i niekorporacyjna atmosfera pracy;
- Współpraca z czołowymi markami fashion, beauty i lifestyle;
- Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji z zakresu nowoczesnej
   komunikacji;
- Inspirujące zadania.

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w Aliganza Fashion Agency prześlij swoje 
CV wraz z listem motywacyjnym do 26.10.2020r. na adres e-mailowy:

praca@aliganza.pl

W tytule maila prosimy o umieszczenie hasła: Client Lead Assistant
 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Aliganza, w szczególności przez 
Fashion Agency Aliganza Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na
potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dopisanie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę Aliganza, w szczególności przez 
Fashion Agency Aliganza Sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również 
na inne stanowiska przez okres lat/ bezterminowo. 

Client Lead Assistant


