Informacje pełne, sprawdzone, dostępne na czas, o każdej porze i w każdym miejscu – to nasze
motto. Informacje pojawiające się nagle, rozchodzące się lotem błyskawicy i o nieograniczonym
zasięgu – to nasza codzienność.
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów to lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu Internetu,
social media, prasy, radia i telewizji. Od 1969 roku świadczymy usługi dla największych koncernów,
agencji PR, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Doświadczenie, wiedza, elastyczność
i najwyższej jakości obsługa sprawiają, że wybierają nas najbardziej wymagający Klienci
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
poszukuje osób
do przeglądania i opracowywania materiałów z radia i telewizji
praca zdalna na terenie całej Polski
Współpracując z nami:
●
●
●
●

łatwo łączysz studia z pracą
zdobywasz doświadczenie w znanej na rynku firmie
nie tracisz czasu na dojazdy do biura
poszerzasz swoje horyzonty

Oferujemy:
●
●
●
●

wynagrodzenie ok. 2000 zł brutto miesięcznie (oferta dla osób uczących się w trybie
zaocznym) lub ok. 10-15 zł brutto za godzinę (oferta dla osób uczących się w trybie dziennym)
pracę zdalną w oparciu o umowę zlecenie
stabilną współpracę w długim okresie
indywidualne szkolenia przygotowujące do pracy – zarówno na miejscu, jak i online

Oczekujemy:
●
●
●
●
●

statusu osoby uczącej się
umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze
dostępu do komputera za stabilnym łączem internetowym (min. 5Mb/s na 1 komputer)
ogólnej wiedzy z zakresu sytuacji gospodarczo-politycznej kraju
dyspozycyjności w godzinach 06:00-14:00/14:30-22:30 (od poniedziałku do piątku) - oferta dla
osób uczących się w trybie zaocznym lub w godzinach 08:00-16:00/14:00-22:00 (w weekendy
z możliwością dodatkowych dni roboczych) - oferta dla osób uczących się w trybie dziennym.
Dołącz do nas!
Wyślij CV i list motywacyjny na adres: praca@psmm.pl

W temacie maila wpisz numer ref.: RTV/27.02.15/eR oraz wybraną ofertę: dla studentów dziennych
lub dla studentów zaocznych
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
www.psmm.pl

