
Přihlásit

�  Prague 5

�  Zaměstnanec

�  Full-time

Event Producer

Chceš zúročit své zkušenosti z oblasti produkce, reklamy a eventu? Baví tě, když můžeš ovlivnit vznik něčeho nového a pracovat

při tom se špičkami ve svém oboru? Hledáme superhrdinu, který zastřeší náš eventový tým, někoho, kdo se nebojí nových výzev

a rád vymýšlí super nápady, které neváháš zrealizovat.

Co budeš mít na starost?

Kompletní zodpovědnost za kreativní a produkční koncepci evebtů a provoz produkčního týmu

K ruce budeš mít svůj kreativní a produkční tým, popřípadě zázemí skupiny Kindred Group

Celkovou koordinaci produkce eventu ve spolupráci s interními & externími dodavateli

Tvorbu rozpočtů a produkčních plánů, dodržení timingu na minutu a ideálně i schopnost prosadit si svoje nápady 

Co od tebe očekáváme?

Chuť zúročit své několikaleté znalosti a zkušenosti z oblasti kreativy a produkcí eventů a schopnost uplatnit je na různých

lifestylových značkách

Schopnost pracovat samostatně a spolehlivě vést svůj tým

Že neztratíš hlavu při práci s širokou sítí kontaktů a levou zadní zvládneš i náš přátelský CMS so ware

Že se vyznáš v kompletním procesu tvorby BTL materiálů

Dobré komunikační a organizační schopnosti, zdravou asertivitu, nadhled a důsledný smysl pro detail

Řidičský průkaz, a že máš odvahu se vrhnout do víru silničního provozu

Komunikativní angličtinu slovem i písmem

Co tě u nás čeká?

Super různorodá práce v terénu i v office, spousta lidí, týmů a dalších zkušeností & možnost zrealizovat svoje nápady

Vzdělávání & know how napříč skupinou agentur Kindred Group 

Kindred Group office na Smíchově, plný psů, lidí & všeho, co potřebuješ k práci a šťastnému pracovnímu životu od firemních

akcí po smečku terapeutických psů

Benefity jako Multisport karta, slevy u partnerů nebo firemní tarify

Častá práce v terénu a u partnerů

Tým skvělých lidí, se kterými budeš chtít být i po práci

Tak co, líbí? Jestli máš pocit, že tohle je přesně to, co hledáš. Neváhej, ozvi se a osobně si třeba řekneme víc. 

Mám zájem o tuto nabídku

�  �   Tweet

Event Producer

Nydrle.
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