Sport Management Polska - wiodąca agencja marketingu i konsultingu sportowego
poszukuje kandydatów do pracy w charakterze:

Specjalista ds. PR
Poszukujemy osób lubiących i umiejących przygotowywać teksty prasowe i
informacyjne. Zależy nam na współpracy z osobami mającymi tzw. „lekkie pióro” –
umiejętność łatwego i szybkiego przygotowywania komunikatów prasowych.
Oferujemy pracę w niezwykle atrakcyjnym, unikalnym środowisku pracy łączącym pasję
i biznes. W ramach pracy - unikalna możliwość kontaktu z najwybitniejszymi polskimi
sportowcami – gwiazdami sportu, Mistrzami Świata i Mistrzami Europy.
Miejsce pracy : Warszawa (Żoliborz)
Zakres obowiązków:
przygotowywanie i opracowywanie komunikatów prasowych
przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych
przygotowywanie i opracowywanie tekstów i materiałów o charakterze reklamowym
organizowanie konferencji prasowych i spotkań z dziennikarzami
opieka medialna w czasie eventów
przygotowywanie i opracowywanie raportów mediowych
Wymagania wobec kandydatów:
umiejętność pisania tekstów prasowych
"lekkie" pióro, umiejętność łatwego i szybkiego pisania tekstów i komunikatów
umiejętność jasnego i trafnego formułowania przekazu
umiejętność identyfikacji silnych i atrakcyjnych stron opisywanego zagadnienia
umiejętność przygotowywania informacji dla prasy
doświadczenie w organizowaniu konferencji i eventów prasowych
dobra znajomość języka angielskiego
doświadczenie dziennikarskie lub w branży PR (wskazane)
wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów
elementarna wiedza o sporcie i najpopularniejszych dyscyplinach (wskazana ale nie jest
to warunek konieczny)
co najmniej roczne praktyczne doświadczenie w PR
kreatywność, inicjatywność oraz otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań
otwartość, dynamiczność, łatwość nawiązywania kontaktów
Oferujemy:
pracę w unikalnym środowisku łączącym pasję i biznes
kontakt z najwybitniejszymi polskimi sportowcami – gwiazdami sportu, Mistrzami Świata i
Mistrzami Europy
możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego oraz bardzo wszechstronnego
podnoszenia kwalifikacji
pracę w renomowanej firmie będącej liderem w swojej branży
wysokiej jakości stanowiska pracy
ciekawe i wszechstronne wewnętrzne szkolenia zawodowe
udział w pełnych wyzwań projektach

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą, prosimy o przesyłanie listu
motywacyjnego oraz CV drogą elektroniczną na adres: biuro@sportmanagement.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danyc h
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

