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PR Manager

Media to Twój żywioł, potrafisz zrobić „szum” wokół organizowanego wydarzenia i nie boisz się

stanąć przed kamerą lub usiąść za radiowym mikrofonem? Jeśli do tego potrafisz napisać dobrą

notkę prasową i znaleźć pomysł na konferencję prasową, to właśnie Ciebie szukamy!

Stanowisko: PR Manager

Miejsce pracy: Warszawa

Czas pracy: pełny etat

Co robi na co dzień nasz PR Manager:

 współtworzy i kompleksowo realizuje strategię komunikacji eventów sportowych;

 współpracuje reklamowo i redakcyjnie z mediami partnerskimi (patronaty medialne);

 szuka pretekstów komunikacyjnych dla naszych eventów;

 redaguje  i  dystrybuuje  komunikaty  prasowe  oraz  newsy  na  strony  internetowe

realizowanych projektów;

 kompleksowo organizuje konferencje prasowe;

 prowadzi działania z zakresu media relations;

 współpracuje z naszymi oficjalnymi fotografami i ekipami video;

 pełni rolę rzecznika prasowego naszych imprez;

 koordynuje pracę biura prasowego podczas eventów;

 przygotowuje materiały dla dziennikarzy (media guide);

 zarządza bazą dziennikarzy.

Oczekujemy:

 dobrej znajomości rynku mediowego w Polsce;

 minimum 2-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku;

 pasji  sportowej  i  znajomości  przynajmniej  podstawowych  zagadnień  związanych  z

triathlonem, bieganiem czy kolarstwem;

 umiejętności analizy efektywności prowadzonych działań i ich raportowania;

 kreatywności i inicjatywy w działaniu;

 umiejętności pracy w zespole;

 bardzo dobrej organizacji pracy i umiejętności działania pod presją czasu;

 znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;

 posiadania prawa jazdy kat. B.
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Jako nasz PR Manager, możesz liczyć na:

 pracę w dynamicznym zespole i rozwijającej się firmie;

 stale nowe wyzwania i doświadczenia zawodowe;

 możliwość przystąpienia do programu FitProfit;

 pracę przy prestiżowych, międzynarodowych eventach sportowych, jak Enea IRONMAN

70.3 Gdynia czy Mistrzostwa Świata w Półmaratonie 2020;

 ogromną satysfakcję z efektów swojej pracy.

Warunki finansowe:

Oferujemy wynagrodzenie miesięczne z przedziału: 3000 zł – 5000 zł netto w zależności od

doświadczenia i formy zatrudnienia, plus uznaniowe premie kwartalne.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub rozliczenie na podstawie FV

Brzmi  interesująco?  Prześlij  nam  swoją  aplikację  na  adres  piotr@sportevolution.pl.

Czekamy do 14 września br.
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