
  

 

       POLSKA AGENCJA PRASOWA SA 

        jest największą agencją informacyjną 

             działającą na rynku polskim od ponad 100 lat 

         obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Redaktora/ Specjalista ds. komunikacji z mediami 

 

Oczekiwany profil kandydata na stanowisko redaktor/spec. ds. komunikacji z mediami: 
 

• wykształcenie wyższe z zakresu dziennikarstwa, marketingu lub komunikacji 

społecznej; 

• dobra orientacja w tematyce gospodarczej, kulturalnej, społecznej i politycznej; 

• doskonała polszczyzna, umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych i 

promocyjnych; 

• dobra znajomość programów Excel, Word; 

• doświadczenie w agencji PR - przy realizacji kampanii mailowych, budowie relacji z 

mediami oraz tworzeniu i prowadzeniu adresowych baz danych - będzie dodatkowym 

atutem. 

 

Zakres obowiązków: 

• obsługa klientów – krajowych i międzynarodowych – w zakresie dystrybucji 

informacji PR, artykułów sponsorowanych, materiałów wideo, zdjęć oraz infografik; 

• obsługa systemów dystrybucji i edycji tekstów (w tym CMS stron internetowych); 

• edycja i publikowanie tekstów informacji PR w języku polskim; 

• obsługa mediów społecznościowych; 

• ocena zgodności nadesłanych materiałów z regulaminem dystrybucji; 

• pozyskiwanie nowych rekordów i aktualizowanie adresowych baz danych mediów 

wykorzystywanych w mailingu; 

• raportowanie efektów realizacji usługi i przygotowanie dokumentów do rozliczeń z 

klientem. 

 

 
Oferujemy: 

• pracę w stabilnej firmie o czołowej pozycji w branży medialnej; 

• zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę; 

• dofinansowanie do programu sportowego; 

• pakiet socjalny i medyczny; 

 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o dopisanie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu obecnej 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)’’. 

 

Klauzula informacyjna 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAP S.A. z siedzibą 

w Warszawie (00-502) ul. Bracka 6/8. 

2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej 

i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: 

− dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - 

przez okres jej trwania, 

− dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres  przedawnienia 

Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 

osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy  o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest 

dobrowolne. 

 


