Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej.
Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne działania
w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych.
Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

SAMODZIELNEGO INSPEKTORA W DZIALE KOMUNIKACJI
miejsce świadczenia pracy: Płock, Warszawa
(nr ref. 37/V/2017)
OFERUJEMY:
 zatrudnienie w renomowanej firmie w oparciu o umowę o pracę,
 stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie,
 bogaty pakiet benefitów (m.in. pracowniczy program emerytalny, opieka medyczna, ubezpieczenie
na życie),
 atrakcyjny pakiet socjalny,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 szkolenia i programy wdrożeniowe,
 koleżeńską atmosferę w pracy.

GŁÓWNE ZADANIA:








przygotowanie materiałów do mediów wewnętrznych i zewnętrznych,
obsługa medialna,
przygotowanie konferencji prasowych, wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Spółkę,
organizowanie udziału przedstawicieli Spółki w konferencjach, targach itp.,
bieżące monitorowanie rynku ropy i paliw w prasie ogólnopolskiej lub zagranicznej,
prowadzenie spraw budżetu Działu m.in. rozliczanie faktur i monitorowanie stanu jego realizacji,
współudział w realizacji zadań Działu takich jak np. redagowanie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej,
organizowanie spotkań i ich protokółowanie, prowadzenie i przechowywanie korespondencji.

WYMAGANIA:







wykształcenie wyższe, preferowane: dziennikarstwo, marketing, ekonomia, zarządzanie i techniczne,
doświadczenie zawodowe minimum 3 lata,
podstawowa znajomość języka angielskiego,
średniozaawansowana znajomość pakietu MS Office oraz mile widziana programów SAP i do edycji zdjęć,
wiedza specjalistyczna w zakresie znajomości rynku mediów i narzędzi PR,
umiejętność śledzenia i analizowania wydarzeń oraz redagowania tekstów.
Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego
na adres rekrutacja@pern.pl w terminie do 20 kwietnia 2018 r.
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny 37/V/2017.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach
rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych".
.

