
Wymagania:  
- Zainteresowanie modą;
- Znajomość branży fashion;
- Bardzo dobra organizacja pracy; umiejętność pracy pod presją czasu;
- Umiejętność podejmowania decyzji i kreatywnego rozwiązywania problemów;
- Komunikatywność, inicjatywa;
- Wysoka kultura osobista;
- Bardzo dobra znajomość programów biurowych; 
- Umiejętność pracy w zespole;
- Obycie w kontaktach z Klientem;
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowo miele widziane:
Doświadczenie w kontaktach z mediami modowymi i lifestylowymi.

Zadania:
- Efektywna i samodzielna obsługa marek; 
- Udział w planowaniu oraz realizacji strategii komunikacji wybranych Klientów;
- Bieżąca proaktywna współpraca z mediami; 
- Współpraca z działem marketingu Klienta;
- Tworzenie zestawień i raportów dla Klientów Agencji.

Oferujemy:

- Możliwość zdobycia doświadczenia w ciekawej branży przy realizacji rozwojowych
   projektów dla prestiżowych klientów;
- Satysfakcjonującą pracę w innowacyjnej organizacji z 20-letnim doświadczeniem na rynku,
   prowadzonej przez partnersko funkcjonujący zespół;  - Duży stopień samodzielności i niezależności;
- Przyjazną, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi i niekorporacyjną atmosferę pracy;
- Praca w stylowym biurze w samym centrum Warszawy;
- Możliwość hybrydowego systemu pracy.

 Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w Aliganza Fashion Agency prześlij swoje 
CV wraz z listem motywacyjnym do 14.04.2021 r. na adres e-mailowy:

praca@aliganza.pl

W tytule maila prosimy o umieszczenie hasła: Junior Account Executive
 

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 po-
trzeby 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. 

Junior Account Executive


