Edipresse Polska to międzynarodowa firma mediowa intensywnie rozwijająca portfolio serwisów
internetowych (m.in. polki.pl, wizaz.pl, party.pl, niania.pl, mamotoja.pl, gotujmy.pl, ilewazy.pl, viva.pl)
oraz wydająca magazyny (m.in. VIVA!, Party, Życie Gwiazd!, URODA ŻYCIA, Przyjaciółka, Be Active.
Dietetyka & Fitness).

Szukasz ciekawej, pełnej wyzwań pracy?
Dołącz do naszego Zespołu i pokaż nam co potrafisz jako:

Redaktor Video Online
w Edipresse Content Studio
Miejsce pracy: Warszawa-Centrum

Najważniejsze wyzwania:
•

Praca przy komercyjnych materiałach wideo na serwisy Wizaz.pl, Party.pl, Viva.pl, Polki.pl oraz
Mamotoja.pl

•

Proponowanie tematów, opracowywanie koncepcji i wyszukiwanie pomysłów na materiały
wideo (także do social media)

•

Przygotowywanie materiałów wideo (praca z operatorem i producentem)

•

Redagowanie i pisanie scenariusza do materiału wideo;

•

Praca na planie – występowanie przed kamerą, udział w relacjach live w social mediach

•

Współudział przy montażu i postprodukcji

•

Pisanie artykułów pod materiały wideo

•

Współpraca z innymi redaktorami na planie zdjęciowym

•

Zapewnienie przepływu informacji między wszystkimi partnerami

Od kandydatów oczekujemy:
•

Doświadczenia w pracy przed kamerą

•

Kreatywność

•

Wykształcenie: licencjat (preferowane kierunki: dziennikarstwo, kosmetologia)

•

Wiedza z zakresu praw autorskich oraz ochrony dóbr osobistych i wizerunku oraz prawa
promocji i reklamy

•

Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole

•

Odpowiedzialność, sumienność oraz dokładność

Mile widziane:

•

Doświadczenie w pracy na kanałach You Tube

•

Wiedza i umiejętności z zakresu wizażu, kosmetyków

•

Prawo jazdy kat. B

•
Oferujemy:


Pracę w zgranym zespole, pełnym zaangażowania i czerpiącym satysfakcję ze swojej pracy



Miłą atmosferę i otwartą, nowoczesną kulturę pracy



Dużą samodzielność działania



Rozwój w zakresie prowadzenia projektów



Możliwość realizowania własnych pomysłów



Pracę w międzynarodowej firmie multimedialnej z silną pozycją rynkową



Pracę w prestiżowej lokalizacji, w ścisłym Centrum

Zapraszamy do przesyłania aplikacji poprzez formularz:
http://praca.edipresse.pl/

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883)
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi Kandydatami.

