Płatny staż dla studentów
Warszawa

Account Executive / Junior Project Manager
MEDIA TRUST to istniejąca od 2010 roku agencja, specjalizująca się w komunikacji marketingowej i PR oraz wsparciu
sprzedażowym dla klientów z sektora MŚP. Realizujemy usługi outsourcingu marketingu i PR, jako zewnętrzny dział
marketingu naszych klientów oraz projekty i kampanie ad hoc. W ramach MEDIA TRUST rozwijana jest niezależna marka
AMPLIGAMER, dedykowana branży gier.
Czas trwania stażu: do 3 miesięcy
Miejsce pracy: centrum Warszawy, bardzo blisko linii metra
Szansa zatrudnienia po odbyciu stażu
Twój dodatkowy atut: wcześniejsze choćby minimalne doświadczenie w marketingu i PR / prowadzeniu prostych
projektów marketingowych

Co zyskujesz?






zdobędziesz praktyczną wiedzę z zakresu PR i marketingu
poznasz narzędzia marketingowe używane podczas pracy w agencji
będziesz współpracował z grafikami, webmasterami, project managerami i klientami
nauczysz się i poprowadzisz kampanie reklamowe
poznasz pracę specjalistów, aby w szybkim czasie samemu stać się jednym z nich!

Wymagania
JeślI:










chcesz wziąć udział w ciekawych i niebanalnych projektach reklamowych
masz łatwość w nawiązywaniu kontaktów, lubisz ludzi
masz lekkie pióro, otwartą głowę i chciałbyś sprawdzić się w PR i marketingu
niestraszne są Ci zagadnienia marketingu, reklamy, PR, social media
potrafisz myśleć analitycznie i koordynować działania innych
możesz pochwalić się jakimś doświadczeniem zawodowym, które przyda się w pracy w agencji
chcesz zdobyć doświadczenie w dynamicznej kameralnej firmie
jesteś osobą solidną i wytrwałą
nie boisz się wyzwań i chcesz się rozwijać, aby skorzystać z szansy i zostać w agencji na stałe

A do tego jesteś studentem ostatnich lat studiów humanistycznych lub biznesowych
Ten staż jest dla Ciebie!

Zainteresowany?

Aplikuj na:
rekrutacja@mediatrust.pl
Wyślij swoje CV wraz z propozycją wartości, jaką wniesiesz do naszej agencji!

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”
Administratorem danych jest MEDIA TRUST Bartosz Głowacki z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 23 lok. 17. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez powyższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo do
udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

