Dyrektor Toruriskiej Agendy Kulturalnej oglasza nab6r
na stanowisko referenta ds. Public Relations
Stanowisko: referent ds. Public Relations
Liczba etat6w: I
l. Wymagania obowi4zkowe:
o

wyksztalcenie wyhsze,minimum pierwszego stopni4

o

znajomoSdteorii, narzpdzioraz prawnych i etycznychaspekt6wdzialalno5ciPublic Relations,

o

wiedza z zakresubrandingu,

o

doSwiadczeniew realizacji kampanii promocyjnych,

o

umieigtnoS( zarzqdzaniasytuacj4 kryzysow4

o

biegla znajomoSijgzyka angielskiegow mowie i piSmie,

o

dobra organizacjapracy, umiejgtnoS(,pracy w zespolei samodzielnoSiw podejmowaniu decyzji,

.

umiejgtnoSipracy pod presi4czasu,

o

wysokiekompetencjeinterpersonalne,

o

biegla obslugakomputera,pakiet MS Office.

2. Wymagania dodatkowe (mile widziane):
r
o

znajomoSdlokalnego i regionalnegorynku medi6w,
znajomoSidrugiegojpzyka obcegow mowie i piSmie,

.

prawo iardy kategorii B.

3. Zakres obowiqzk6w:
o

opracowywanie i realizacja kampanii promocyjnych realizowanych przez TAK wydarzeri kulturalnych, w tym
tworzenie kosztorys6w i przeprowadzaniepostEpowari zzalcresuzam6wieri publicznych,

a

ksztaltowanie wizerunku TAK w mediach,

o

przygotowywanie material6w prasowych TAK,

o

wsp6lpraca z mediami, agencjami reklamowymi i podwykonawcami TAK,

o

organizacjakonferencjiprasowych,

o

monitoring medi6w.

4. Wymagane dokumenty:
.

CV oraz list motywacyjny.

a

dokumenty po Swiadczajqce po siadanekwal ifi kacje (kserokopie),

o

dokumenty potwierdzaj4ce staz pracy (kserokopie),

o

dokumentypotwierdzaj4cedoSwiadczeniezawodowe orazwiedzp specjalistycznqiumiejgtnoSci(kserokopie),

O

oSwiadczenieo staniezdrowia pozwalajqcena zatrudnieniena danym stanowisku;

O

inne, kt6re kandydat uwalazawahne dla jego prryszlej pracy.

5. Termin i miejsceskladania ofert:
Wymagane dokumenty w zamkniEtej kopercie ,,Konkurs na stanowisko - referent ds. Public Relations" naleiry skladad w
terminie do dnia 17 lipca 2015 roku do godziny 10.00 w siedzibie instytucji b4dZlistownie na adres:ToruriskaAgenda
Kulturalna, ul. Pod Krzyw4 Wie24 l, 87-100 Toru6 (decydujedata wplywu do siedziby Torufskiej Agendy Kulturalnej).
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny by1 opatrzone klauzulq: ,,Wyra2am zgodE na przetwarzanie moich danych
osobowych za wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbgdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochroniedanych osobowych(Dz. U. 22002r., Nr l0l, poz.926 zp6in. zm.).
Dodatkowe informacje mozna uzyska6pod nr tel.: 56 621'03-33
6. Informacje o przebiegu naboru:
zastrzegamysobie prawo odpowiedzi tylko
Informujemy, 2e nadeslanych i zloZonych ofert nie zwracamy. JednoczeSnie
na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostan4 podane do wiadomoScipoprzez wywieszenie ich na stronie internetowej
instS4ucji.
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