Uwaga, rekrutujemy!
Stanowisko: Specjalista/stka ds. Social Media
Region: Warszawa (mazowieckie)
➡ Wymagania:
 doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych dużej instytucji lub firmy,
 lekkie pióro,
 umiejętność tworzenia dłuższych form niż posty w mediach (artykuł, notatka, wywiad),
 znajomość języka angielskiego pozwalająca na samodzielne redagowanie
anglojęzycznych postów,
 znajomość pracy z mediami tradycyjnymi,
 dobra organizacja pracy, zaangażowanie, nastawienie na realizację i rozwiązywanie
problemów - w zespole i samodzielnie,
➡ Mile widziane:
 umiejętność realizacji transmisji video w internecie,
 doświadczenie w zakresie podstawowego montażu video,
 doświadczenie w obsłudze podstawowych programów graficznych,
 umiejętność posługiwania się systemami zarządzania treścią (CMS),
➡ Oferujemy:
 możliwość rozwoju przy realizacji projektów z zakresu Social Media dla klientów
z różnych branż,
 stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 przyjazną atmosferę w zgranym zespole,
 dobre warunki zatrudnienia,
 możliwość rozwoju na wielu obszarach komunikacji,
➡ Zadania
 prowadzenie działań w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter,
Instagram),
 tworzenie treści (tekstu i grafiki) na podstawie materiałów dostarczonych i pozyskiwanie
ich samodzielnie,
 przygotowywanie contentu i informacji prasowych do obsługi mediów tradycyjnych,
 analiza i raportowanie efektów prowadzonych działań w mediach społecznościowych,

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na: biuro@mc.com.pl

Stanowisko: PR Manager
Region: Warszawa (mazowieckie)
➡ Wymagania:
 minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w obszarze PR,
 bardzo dobra znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu PR, marketingu oraz
dziennikarstwa,
 płynna znajomość języka angielskiego,
 wykształcenie wyższe,
 samodzielność, kreatywność, inicjatywa w działaniu,
 umiejętność pracy zespołowej,
➡ Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie,
 uczestnictwo w ciekawych,
 międzynarodowych projektach,
 podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 dużą samodzielność pracy,
 przyjazną atmosferę pracy w zgranym i zaangażowanym zespole,
 miejsce pracy zlokalizowane bezpośrednio przy stacji metra Wilanowska (Mokotów),
➡ Zadania:
 bieżąca obsługa klientów agencji,
 współtworzenie i realizacja strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dla klientów
agencji,
 nawiązywanie i rozwijanie relacji z dziennikarzami i influencerami,
 tworzenie komunikatów prasowych i udzielanie odpowiedzi na zapytania
dziennikarskie,
 budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników,
 koordynacja konferencji prasowych/eventów,
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na: biuro@mc.com.pl

