
 chcesz realizować projekty dla największych marek z obszaru B2B oraz 
poruszasz się swobodnie w tematyce nowych technologii, nieruchomości lub 
usług dla biznesu, 

 chcesz rozwijać swoje umiejętności współpracy z zespołem, 
 masz co najmniej 5 lat doświadczenia w agencji PR, mediach lub dużej 

organizacji/korporacji  
 posiadasz dobre relacje z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi oraz 

swobodnie nawiązujesz nowe kontakty i poszerzasz swoją bazę kontaktów 
(media ogólnopolskie, biznesowe, technologiczne, B2B, nieruchomości itp.) 

 piszesz ciekawe i merytoryczne treści w języku polskim i angielskim,  
 posługujesz się swobodnie językiem angielskim,  
 czujesz, rozumiesz i używasz LinkedIn, 
 lubisz dynamiczne i kreatywne środowisko pracy i doskonale radzisz sobie 

z priorytetyzacją zadań 
 

to Linkleaders jest miejscem idealnym dla Ciebie. 
 
 

Prosimy o przesłanie swojego CV  na adres hr@linkleaders.pl Nie zapomnij dołączyć klauzuli informacyjnej: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lab Services Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanych 
dokumentach aplikacyjnych. 

 

 współpracujemy z najlepszymi - nasi Klienci to liderzy swoich branż, 
 od 4 lat należymy do TOP 10 największych agencji PR w Polsce, 

a realizowane przez nas projekty zostały wielokrotnie nagrodzone 
w konkursach branżowych 

 oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do Twojego 
doświadczenia, współpraca w oparciu o umowę o pracę lub B2B, 

 lubimy się rozwijać, dbamy o to organizując cyklicznie szkolenia wewnętrzne, 
 jesteśmy naprawdę fajnym i niedużym zespołem - cenimy sobie naszą 

butikową kulturę i swobodną atmosferę pracy, 
 mamy elastyczny czas pracy, pracujemy zdalnie, 
 możemy korzystać z dofinansowania karty sportowej oraz ubezpieczenia 

na życie.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 tworzyć strategie komunikacji dla największych graczy w obszarze B2B 
 zarządzać obecnością marki Klienta w mediach (offline i online), 
 doradzać zarządom, pozycjonować kadrę zarządzającą w mediach, 
 tworzyć kontent dopasowany do potrzeb wielokanałowej komunikacji, 
 wspierać Klienta w organizacji: wydarzeń (online i offline) wywiadów, 

podcastów i webinarów, 
 współpracować z zespołem w zakresie tworzenia taktyk dla klienta oraz 

dzieląc się codzienną pracą 
 rozwijać swoje kompetencje w zakresie: relacji z mediami, social mediów, 

content marketingu, komunikacji B2B oraz zarządzania projektami 
 
 

Jeżeli: 

Co będziesz u nas 

Dlaczego warto? 

Jesteśmy agencją komunikacji zintegrowanej, specjalizujemy się w public relations i employer 
branding. Obsługujemy klientów z branż: nowoczesne technologie, usługi dla biznesu, 
nieruchomości, finanse. Pracujemy dla międzynarodowych korporacji, znanych marek, ciekawych 
ludzi. Na co dzień w pracy ważne dla nas są: Wiedza, Rozwój, Partnerstwo. 

Poszukujemy otwartego na wyzwania 
Senior PR Konsultanta! 
 

robić?  

mailto:hr@linkleaders.pl

