
 

Zapraszamy do współpracy w zespole All In Motion- kreatywnego studia 
specjalizującego się w korporacyjnych produkcjach wideo. 

Nasze wymagania  

Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. 

Absolwent studiów medialnych / komunikacji masowej - mogą ubiegać się również 
absolwenci innych kierunków. 

Kandydat powinien dobrze posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi, 
takimi jak Excel, Powerpoint itp.  Znajomość dodatkowego oprogramowania mile widziana. 

Kandydat powinien posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, powinien być otwarty 
oraz posiadać silne umiejętności negocjacyjne. 

Kandydat powinien być pracowity oraz mieć umiejętność podejmowania wyzwań i 
krytycznego myślenia. 

Kandydat powinien wykazywać ciekawość, chęć uczenia się i dyscyplinę. 

Zakres obowiązków 

Wybrany kandydat będzie pracował jako accounts executive w kreatywnym środowisku. 

Ona lub on będzie ściśle współpracować z prezesem firmy, jako partner wspierający w 
Polsce. 

Jako kluczowy partner zespołu, kandydat będzie pomagał w rozwoju biznesu, zarządzaniu 
kluczowymi relacjami z klientami w całej Europie. 

Kandydat wniesie również wkład w stronę twórczą poprzez wkład kulturowy, język polski, 
twórczą burzę mózgów i idee wraz z badaniami naukowymi. 

Rola będzie polegała na pracy w biurze, a w razie potrzeby również poza nim: wyjazdy 
służbowe mogą odbywać się na terenie Polski oraz za granicą. 

Nasz profil 

All In Motion to kreatywne studio obsługujące globalnych klientów, specjalizujące się w 
produkcji wideo. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.allinmotion.com 



 

Dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu 

To świetna okazja dla kogoś, kto chce rozpocząć karierę w obszarach kreatywnych - 
kandydat będzie miał okazję pracować z jednymi z największych światowych marek. 

Kandydat będzie miał również możliwość bycia częścią zespołu formacyjnego dla biznesu w 
Europie, ściśle współpracującego z szefem biznesu na Europę. Da to szansę nauczenia się 
od początku do końca procesu biznesowego i zbudowania podstaw firmy. 

Jest to okazja do dalszej nauki i rozwoju, ponieważ oprócz strategii i procesu produkcji 
wideo, zainteresowany kandydat będzie mógł również odbyć szkolenie z oprogramowania. 

Miejsce pracy 

Radom 

Zatrudnienie 

Od zaraz 

CV tylko w języku angielskim prosimy przesyłać na adres: asif@allinmotion.com


