
Havas Warsaw
Jesteśmy zintegrowaną agencją komunikacyjno-marketingową. Zespół najlepszych specjalistów, 
doświadczenie oraz gruntowna wiedza na temat skutecznego łączenia kanałów komunikacji 
sprawiają, że Havas Warsaw jest w stanie zaoferować kompleksową ofertę 360° każdemu Klientowi. 
Dołącz do nas na stanowisko:

JUNIOR PROJECT COORDINATOR 
(praca na zastępstwo)

JEŚLI:

• wiążesz swoją przyszłość z branżą marketingową,
• interesują Cię zagadnienia promocji konsumenckich, 

programów lojalnościowych oraz wykorzystywania 
nowych technologii w działaniach marketingowych,

• posiadasz już pierwsze doświadczenie w pracy w branży marketingowej, 
• masz praktykę w obsłudze klienta (będzie to Twój atut),
• umiesz analitycznie myśleć i wyciągać wnioski,
• potrafisz umiejętnie diagnozować potrzeby i oczekiwania klientów,
• sprawnie planujesz i organizujesz swoją pracę,
• lubisz pracować w zespole,
• cechują Cię entuzjazm i cierpliwość,
• znasz biegle język angielski

I CHCESZ:

• realizować projekty marketingowe dla prestiżowych marek,
• nadzorować realizację projektu – obsługę programu lojalnościowego,
• odpowiadać za bieżącą obsługę programu szkoleniowego, 

w tym za obsługę infolinii, maili, weryfikację problemów, 
współpracę z zespołem projektowym, pracę na ticketach (JIRA, Redmine),

• poznać specyfikę pracy w agencji marketingu relacyjnego,
• pracować w młodym, ambitnym i pełnym energii zespole,

DOŁĄCZ DO NAS!

Aplikuj wysyłając CV przez formularz aplikacyjny.

PROSIMY O UMIESZCZENIE PONIŻSZEJ KLAUZULI W TREŚCI CV.

CV bez poniższej klauzuli nie może zostać wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji bieżącego jak i przyszłego procesu 
rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2015 r. nr 2135 z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem/-am 
poinformowany/-a, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia”. 
Administratorem danych osobowych jest Havas PR Warsaw z siedzibą przy ul. Marynarskiej 11, 02-674 Warszawa. 
Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=54e9a3ff72774a7a9e0c2312941966df

