
Głównym zadaniem PR Specialist jest obsługa klientów agencji. Oprócz umiejętności marketingo-
wo-pr-owych, doświadczenia na podobnym stanowisku oraz zdolności organizacyjnych, ważnym 

obszarem kompetencji jest influencer marketing.

Wymagania:  
- Znajomość nowoczesnych narzędzi komunikacji, z naciskiem na szeroko rozumiany Digital, a w tym przede 
   wszystkim Influencer marketing
- Zainteresowanie szeroko pojętym lifestylem, w tym znajomość rynku influencerskiego, mechanizmów
   show-busi nessu i mediów społecznościowych
- Lekkie pióro
- Doświadczenie w pracy projektowej oraz zarządzaniu i rozliczaniu budżetów Klienta
- Umiejętność budowania dobrych i długotrwałych relacji z Klientami
- Umiejętność myślenia strategicznego
- Kreatywność, komunikatywność, inicjatywa, bardzo dobra organizacja pracy, 
   umiejętność działania pod presją czasu
- Umiejętność pracy w zespole
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
- Wysoka kultura osobista
- Mile widziane doświadczenie w pracy w agencji

Zadania:
- Planowanie i realizacja strategii komunikacji wybranych Klientów
- Opracowywanie planów i budżetów projektów oraz odpowiedzialność za ich aspekty finansowo-prawne
- Zarządzanie komunikacją medialną
- Realizacja niestandardowych projektów dla Klientów
- Zarządzanie kanałami social mediowymi wybranych Klientów
- Ścisła współpraca z Klientem

Gwarantujemy:
- Wynagrodzenie adekwatne do wiedzy, doświadczenia i zaangażowania
- Praca w innowacyjnej organizacji, prowadzonej przez partnersko funkcjonujący zespół
- Współpraca z czołowymi markami fashion, beauty i lifestyle
- Możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji z zakresu nowoczesnej komunikacji
- Duży stopień samodzielności i niezależności
- Inspirujące zadania
- Praca w stylowym biurze w samym centrum Warszawy

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w Aliganza prześlij swoje CV oraz opis projektu, za który byłeś/aś bez-
pośrednio odpowiedzialny/a i wykorzystane w nim różne narzędzia komunikacyjne do 31 maja 2021 r 

na adres e-mailowy: praca@aliganza.pl

W tytule maila prosimy o umieszczenie hasła: PR SPECIALIST
 

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.

PR SPECIALIST


