Chcesz pracować w domu mediowym... i czuć się jak w domu ?
Zapraszamy do rekrutacji na stanowisko
Digital Media Planner/Buyer
w domu mediowym OMD!
Kim jesteśmy:
Jesteśmy lokalną firmą o globalnym zasięgu - należymy do jednej z największych sieci domów mediowych OMD
Group, ale sami o sobie mówimy „korpo garażowe”. Planujemy kampanie dla największych światowych marek,
kupujemy media i negocjujemy ceny przestrzeni reklamowej u dostawców. Mamy stabilną pozycję na rynku czego
dowodem jest 25 letnie doświadczenie. Przez ten czas zdobyliśmy ponad 65 nagród, zaś miarą sukcesu naszej pracy
jest sukces i zadowolenie klientów. Aż 96% z nich wyraża zadowolenie ze współpracy!
Jednak żadna z tych rzeczy nie zaistniałaby, gdyby nie nasi pracownicy. To właśnie ludzie są naszą największą
wartością. OMD to dom indywidualności, które wzajemnie się dopełniają i tworzą zgrane zespoły. Panuje tu otwarta
kultura organizacji - akceptujemy różnorodność, która jest u nas w cenie. Lubimy pomagać i angażujemy się w wiele
akcji charytatywnych. Przyjacielska atmosfera pozwala czuć się jak w domu, i sprawia że praca staje się
przyjemnością. Nie jesteśmy korpo - poczujesz to jak przyjdziesz :)

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pracę, w której każdego dnia będziesz zdobywać nowe doświadczenia, realizując od pierwszego dnia
zadania dla międzynarodowych klientów OMD (m.in. McDonald’s, NIVEA, Pandora, Getin Bank, Provident,
Berlin-Chemie, Bosch, Nissan, Renault)
Możliwości rozwoju i szkolenia w zakresie mediów online w połączeniu z kontekstem offline
Możliwości pracy z najwyższej klasy narzędziami do optymalizacji strategii komunikacji włączając modele
ekonometryczne
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do Twoich kompetencji i zaangażowania
Pakiet benefitów: bezpłatną opiekę medyczną, lekcje języka angielskiego z native speakerem, a także
dofinansowanie do karty Multisport, czy np. masaże w biurze
Przyjazne biuro z własnym parkingiem samochodowym i rowerowym (oraz prysznicem), a także własnym
busem kursującym na linii metro Imielin <–> nasze biuro 😊
Swobodną atmosferę i pracę w firmie, w której pracują ludzie z pasją, podejmujący wiele wspólnych
inicjatyw (akcje charytatywne, zajęcia sportowe)

Kogo szukamy?
•
•

Masz minimum 2 lata doświadczenia w pracy w domu mediowym
Posiadasz bardzo dobrą znajomość specyfiki mediów online na rynku polskim oraz narzędzi do planowania
i analizy mediów online

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masz doświadczenie w samodzielnym planowaniu i kupowaniu kampanii w mediach online,
Znasz modele rozliczeń z reklamodawcami,
Interesujesz się marketingiem i nowymi mediami i chcesz się rozwijać w tym kierunku,
Posiadasz umiejętność analizy danych, w szczególności z kampanii, statystyk, skuteczności,
Odznaczasz się zaangażowaniem i chęcią rozwoju, szczególnie nauką nowych technologii,
Jesteś zorientowany na realizację założonych celów,
Posiadasz umiejętności analitycznego/krytycznego myślenia i umiejętności prezentacyjne,
Jesteś samodzielny, odpowiedzialny i dobrze organizujesz swoja pracę,
Odznaczasz się wysoko rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi/komunikatywnością,
Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim

Jeśli tak jest to szukamy właśnie Ciebie! 😊
Sprawdź nas: @FB/OMD_Poland

Aplikuj i dołącz do naszego zespołu!

Jeżeli chcesz wziąć udział w naszych innych rekrutacjach prośba o dołączenie poniższej klauzuli w CV albo emailu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez OMD Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 02-812, ul. Ibisa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272433, NIP 951-220-49-28 w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez OMD Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 02-812, ul. Ibisa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272433, NIP 951-220-49-28 w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych
prowadzonych przez spółki powiązane z OMD sp. z o.o.

Klauzula informacyjna
Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach aplikacyjnych przez
OMD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-812, ul. Ibisa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272433, NIP 951-220-49-28, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Masz
prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kierując informację o jej wycofaniu OMD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-812, ul. Ibisa 14 na adres
e-mail sekretariat@omd.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OMD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-812, ul. Ibisa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272433, NIP 951-220-49-28 (zwana dalej
„Administratorem”).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, w osobie Phillip Rees, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem: Krzysztof.dadura@omd.pl lub
tel.: 797 521 792
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego),
które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
7. Przysługuje Państwu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

