
PRACUJ
Z NAMI!

OFERTA PRAKTYK

Agencja Compass PR poszukuje  osób chętnych
do poszerzania wiedzy z zakresu public relations
w ramach programu praktyk zawodowych. 



student - preferowane kierunki: dziennikarstwo, public relations,
podstawowa znajomość zagadnień i branży PR,
“lekkie pióro” i doskonała znajomość zasad pisowni w języku polskim,
aktualna wiedza na temat mediów i social mediów,
łatwość wyszukiwania i kojarzenia informacji,
bardzo dobra organizacja czasu pracy i proaktywność,
dokładność, rzetelność, zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone
zadania, 
wysoka kultura osobista i rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
kreatywność i zapał do pracy,
sprawne posługiwanie się programami z pakietu MS Office.

CZEGO OCZEKUJEMY ?

MIEJSCE PRACY:   CHŁODNA 64,  WARSZAWA

WYMIAR PRAKTYK:   PEŁEN ETAT 

GODZINY PRACY:   9:00 –  17:00

TERMIN ZGŁOSZEŃ:   NABÓR PROWADZONY JEST PRZEZ CAŁY ROK 

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY?

bieżące wsparcie zespołu realizującego projektu z obszaru Healthcare PR i PA,
pisanie informacji prasowych i innych tekstów na potrzeby realizowanych
projektów,
zaangażowanie w prowadzenie wybranych kanałów social media,
tworzenie treści na potrzeby stron internetowych,
współpraca z mediami i liderami opinii,
tworzenie i aktualizacja baz danych,
kontakt z mediami i podwykonawcami,
wsparcie w organizacji konferencji, debat i wydarzeń specjalnych,
research i przygotowywanie raportów, zestawień i analiz. 



CO MOŻEMY ZAGWARANTOWAĆ?

uczestnictwo w ciekawych projektach realizowanych na rzecz
międzynarodowych klientów,
przyjazna atmosfera pracy,
możliwość rozwoju zawodowego,
możliwość realizacji autorskich pomysłów,
możliwość przedłużenia współpracy po okresie stażu,
praktyki odpłatne,
po zakończeniu praktyk otrzymasz zaświadczenie bądź referencje – w zależności
od oceny praktyk.

KONTAKT

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w agencji Compass PR prosimy o przesyłanie
CV na adres: i.baranowska@compasspr.pl z dopiskiem w tytule maila: PRAKTYKI
COMPASSPR. 

W CV prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:
Wysyłając niniejszą ofertę pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Compass PR moich
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Compass
PR moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Zostałem poinformowany
przysługujących mi prawach m.in. dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak
również wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie dotyczących mnie danych.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Administratorem danych jest firma Compass PR. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb
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 obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

mailto:i.baranowska@compasspr.pl

