Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie zatrudni PRACOWNIKA DS. PROMOCJI
W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Zadania:
- promocja PWSZ w Głogowie w mediach społecznościowych (głównie Facebook),
- inna działalność promocyjna,
- wsparcie administracyjne.
Wymagania:
1. Ukończone studia wyższe (min. tytuł licencjata)
2. Doskonała znajomość struktury mediów społecznościowych (w tym narzędzi analitycznych)
oraz umiejętność technicznego zarządzania nimi.
3. Umiejętność tworzenia materiałów promocyjnych, odpowiednich dla każdego z typów
mediów.
4. Bardzo dobra umiejętność posługiwania się językiem polskim w piśmie.
5. Znajomość zasad copywritingu – „lekkie pióro”.
6. Operowanie aparatem fotograficznym w celu tworzenia oprawy fotograficznej prowadzonych
kanałów medialnych.
7. Operowanie kamerą i znajomość podstaw montażu w celu tworzenia oprawy audiowizualnej
prowadzonych kanałów medialnych.
8. Kreatywność i pomysłowość.
9. Dyspozycyjność (zakres do uzgodnienia).
10. Dodatkowym atutem będzie znajomość i umiejętność pracy z dowolnym programem do
tworzenia grafiki komputerowej.
11. Dodatkowym atutem będzie doświadczenia w marketingu i promocji.
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- ciekawą pracę
- narzędzia niezbędne do wykonywania obowiązków
Osoby zainteresowane prosimy o:
- przygotowanie w sposób ciekawy 5 postów promocyjnych w języku polskim na podstawie publikacji,
jakie pojawiły się na stronie internetowej PWSZ w Głogowie po 1 stycznia 2020 r.
(www.pwsz.glogow.pl )
- przygotowane posty należy dołączyć w formie pliku tekstowego do kompletu dokumentów
wymaganych podczas aplikacji.
Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć w kopercie z opisem „Oferta pracy – media społecznościowe” w siedzibie
uczelni, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, budynek A, pok. 115 lub 117 lub przesłać na adres
rektorat@pwsz.glogow.pl w terminie do 22 stycznia 2021 r.
Prosimy również o dodanie w stopce dokumentu następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)".

