Nazwa firmy:

BIG IDEA PROMOTIONS
Kreatywna Agencja Reklamowa.
To co dla innych jest szczytem kreatywności, dla nas jest standardem, od którego
wychodzimy.

Branża, krótki
opis
działalności:

Tworzymy niepowtarzalne koncepcje kreatywne i na ich podstawie realizujemy skuteczne
reklamy na najwyższym światowym poziomie, zapewniając każdemu klientowi indywidualne
podejście, zgodne z jego wymaganiami, aby wyróżnić produkt na tle konkurencji i nadać
indywidualną osobowość marce.
Wykazujemy się największą kreatywnością na rynku – to klucz do naszych sukcesów.
Jesteśmy zespołem cenionych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie kreowania i
realizacji strategii komunikacyjnych.
Tworzymy reklamy do telewizji, radia, internetu i inne.

Adres:

www.facebook.com/bigideapromotions

Telefon:

533444415

Miejsce pracy:
Stanowisko:

Obowiązki:

w Polsce

E-mail: biuro@bigideapromotions.pl

za granicą

Jakie miasto: warszawa

Jaki kraj:

Praktykant w marketingu i NEW BUSINESS

• Szkolenie przygotowujcie do pracy
w biurze Agencji;
• Stażysta/Praktykant po przeszkoleniu
i zapoznaniu się z działalnością oraz portfolio firmy aktywne włączy się
w pracę Agencji – praca na bieżących projektach dział marketingu i new business:
• Odpowiednio przeszkolona osoba pod nadzorem Dyrekcji Agencji odpowiadać będzie m.in. za:
a) bieżący kontakt z klientami, podwykonawcami oraz budowanie relacji new businessowych
(telefony, maile);
b) asysta kierownictwu w spotkaniach i konferencjach – aktywne nawiązywanie kontaktów
biznesowych
c) sporządzanie, opracowywanie i obieg wewnątrzfirmowej dokumentacji (w tym briefów,
estymacji kosztów, baz danych, itp.);
d) udział w posiedzeniach kreatywnych i planowaniu strategii marketingowej
e) przygotowywanie ofert handlowych dla klientów;
g) pomoc w pracach biurowych
h) tworzenie baz danych;
i) poszukiwanie i analiza informacji tematycznych;

Charakter pracy:

praca stała

Wymiar czasu
pracy:

160h/ miesiąc

praca dorywcza
80h/ miesiąc

inny:

omawiany
indywidualnie ze studentem

Wymagania
Wykształcenie:
Preferowany:

student

student

kierunek studiów:

absolwent

Dowolny, istotne jest zainteresowanie
marketingiem, sprzedażą,
negocjacjami, reklamą

Język obcy (jakie i
stopień
zaawansowania):
Programy
komputerowe:

Mile widziane języki obce
MS office, social media

Prawo jazdy:

nie

tak

kategoria:

Doświadczenie
zawodowe:

nie

tak

Jeśli tak, to jakie:

Student/ absolwent studiów wyższych zainteresowany tematyką szeroko rozumianego marketingu,
PR
i zarządzania;
• Osoba wykazująca duże zaangażowanie, obowiązkowość, zorganizowanie
i pozytywne nastawienie do życia
i pracy to idealny kandydat;
• Szukamy komunikatywnych i pro-aktywnych ludzi ukierunkowanych na cel;
Dodatkowe
• Wymagamy znajomości poprawnej polszczyzny, zasad ortografii i komunikatywności w
umiejętności /
rozmowach telefonicznych oraz sprawnego formułowania myśli;
wymagania:
• Premiujemy umiejętności sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie
i analizowania ich pod kątem realizowanych działań;
• Wymagamy znajomości programów pakietu Microsoft Office,
a w szczególności: Excel, Word, Power Point, które są naszym narzędziem
w codziennej pracy;
• Doceniamy ludzi wielu talentów, kreatywnych, którzy widzą rozwiązanie tam, gdzie inni
składają broń i poddają się w przedbiegach.
Praktyki w pięknym loftowym biurze w kamienicy w centrum Warszawy, w
najmodniejszej części miasta - Plac Unii Lubelskiej, Plac Zbawiciela, Łazienki
Królewskie, w gronie kreatywnych ludzi.
Oferowane warunki
zatrudnienia:

możliwość zatrudnienia na etat/pół etatu/ zamówienie - po miesiącu sprawdzającym

Ilość poszukiwanych osób:

3

Wymagane dokumenty/
sposób zgłoszenia:

CV wysłane na mail biuro@bigideapromotions.pl

Termin nadsyłania
zgłoszeń:

30.06.2019

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji: Natalia Kowalska
Data zgłoszenia

25.03.2019

