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ČESKÉ BUDĚJOVICE - TAZATEL V PROJEKTU
O VEŘEJNÉM DĚNÍ
Náplň práce - Seznámení s metodologií
sociologického výzkumu, výběr vhodných
respondentů, realizace dotazníků na stanovené
téma, pravidelná komunikace s SC&C,
administrativa spojená s dotazováním.
Požadavky: Věk nad 18 let, čistý trestní rejstřík,
znalost práce s e-mailem, MS Office (Word a
Excel) na uživatelské úrovni, připojení k
internetu (min 3 krát týdně), vlastní notebook
výhodou, časová flexibilita, asertivní jednání,
schopnost komunikace na úrovni, odpovědný
přístup, spolehlivost, vážný zájem o spolupráci
a serióznost. Odměna 100 - 150 Kč/hod.
Zadavatel SC&C, Bc.Eva Špínová, Americká 21,
Praha 2, 12000, 736 167 246, espinova@scac.cz.
RUDOLFOV - DROBNÉ MANUÁLNÍ PRÁCE
Přijmu brigádníky na stavbu rodinného domu a
provedení terénních prací . Kontakt pouze na
tel:608731482.
Zadavatel Pavel Schafelhofer, Hornická 2 Rudolfov
608 731 482, p.schafelhofer@seznam.cz.
Č E S K É B U D Ě J O V I C E - T E C H N I C K Ý
PRACOVNÍK STUDENT - PRAXE PŘI STUDIU
Požadujeme: - Studenty 3. a vyšších ročníků
oboru: Konstrukce a dopravní stavby, Příprava,
realizace a provoz staveb. Vodní hospodářství a
vodní stavby. Inženýrství životního prostředí.
Požadujeme - Schopnost práce s programy
CAD a MS Excel - Předchozí zkušenost ve
stavebnictví výhodou - Časovou flexibilitu
- Ochotu se učit a dále vzdělávat. Pracovní
náplň: Jedná se o nabídku odborně technic-
kých pozic po celé České republice, na různých
projektech společnosti HOCHTIEF CZ a.s.
Nabízíme: - Možnost získání odborné praxe , -
Příležitost pro navázání dlouhodobé spoluprá-
ce i při studiu - Peněžitou odměnu. Nástup:
- dohodou/ v letních měsících
Zadavatel HOCHTIEF CZ a.s., Jana Paroulková
Plzeňská 3217 / 16, 150 00 Praha, Tel: +420 257
406 000, Info@hochtief.cz, http://hochtief.jobs.cz.
MLADÉ - ÚKLID DOMÁCNOSTI
Hledáme ženu na úklid v bytě a v kanceláři v
Mladém - České Budějovice. V bytě máme dva
pejsky. Ideálně 2x do týdně, pondělí, čtvrtek od
10.30 hod. Práce cca 12 hodin týdně.
Zadavatel Kukrálová, j.kukralova@jkbusiness.cz

ČESKOBUDĚJOVICKO

ČESKOBUDĚJOVICKO

STÁDLEC - HLAVNÍ VEDOUCÍ NA ANGLICKÝ
TÁBOR
Pro doplnění realizačního týmu jednoho z na-
šich táborů v jižních Čechách hledáme hlavního
vedoucího, kterého práce s dětmi skutečně baví
a zároveň je ochoten převzít část odpovědnosti
za programovou náplň dvou osmidenních tur-
nusů tábora v létě 2014. Jedná se o program s
dlouholetou tradicí, probíhající v překrásném
prostředí. Hledáme aktivní, kreativní, energic-
kou a hlavně vůdčí osobnost starší 25 let.
Nadšení, poctivý přístup, bezúhonnost, výbor-
ná znalost angličtiny a zkušenosti s prací s dět-
mi jsou podmínkou. Na oplátku nabízíme prima
spolupracovníky (včetně rodilých mluvčích AJ)
a samozřejmě zajímavé finanční ohodnocení.
Pokud máte o nabízenou pozici zájem, zašlete
prosím svůj strukturovaný životopis s přilože-
nou fotografií na níže uvedený email nebo nás
kontaktujte telefonicky.
Zadavatel SYKA AGENCY a.s., cestovní kancelář,
Pavel Jahelka, 602 326 747, jahelka@sykaagency-
.cz

TÁBORSKO
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ČESKOKRUMLOVSKO
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ - PREZENTACE - FREE
SHOPY
Agentura hledá aktivní, německy mluvící stu-
dentky pro prezentaci na prodejnách – hraniční
přechody Německo a Rakousko v termínech od
4.4. do 4.5.2014. Možnost pokračování spolu-
práce. Vaše časové možnosti: alespoň 1x v mě-
síci 5 dnů, odměna min. 1.200,- Kč á den + ces-
tovné. Jste-li komunikativní, spolehlivá, zašlete
Váš životopis + foto portrét a postava na kon-
takní e-mailovou adresu.
Zadavatel NEW CONCEPT Promotions, Markéta
Pajmová, casting2012@newconcept.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE - HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Nabízíme místo brigádnice v Dětském koutku
Beruška v Igy v Českých Budějovicích. Jedná
se o hlídání dětí ve věku 3 – 12 let. Pracovní do-
ba je po – ne 10:00-15:00 ranní směna, 15:00-
20:00 odpolední směna. Hledáme brigádnici od
21 let, co má zkušenosti s hlídáním dětí a práce
s dětmi ji baví. Vhodné pro studentky VŠ a ma-
m i n k y n a m a t e ř s k é d o v o l e n é .
Upřednostňujeme ty, co mohou pokrýt většinu
směn v týdnu. Pokud Vás nabídka zaujme, pro-
sím o zaslání životopisu a fotografie na e-mail.
Životopisy bez fotografií budou automaticky vy-
řazeny. Prosím NEVOLAT, bude Vám zaslána in-
formace o přijetí.
Zadavatel Táňa Chalupová, detskykoutek.Berus-
ka@seznam.cz

JINDŘICHŮV HRADEC - POKOJSKÁ
Nástup od května nebo června 2014; na dobu ur-
čitou do 31.10.2014; pracovní doba dle obsaze-
nosti penzionu, práce i o víkendech, možno i bri-
gádně; na dohodu o pracovní činnosti nebo na
dohodu o provedení práce; možnost ubytování;
zaměstnanecké stravování; životopisy zasílat
na e-mail: penzion@dobrecasy.cz.
Zadavatel TAXO s.r.o. Jindřichův Hadec, Petr Filip,
penzion@dobrecasy.cz.
JINDŘICHŮV HRADEC - UKLÍZEČKA
Na dobu určitou do 31.3.2015; práce cca 2 hod.
denně; pracovní doba v ranních hodinách;
Bližší informace na tel.: 725163074 životopis za-
slat na e-mail: monika.rezabova@centra.eu.
Zadavatel CENTRA a.s., Monika Řežábová,
tel.:725163074, monika.rezabova@centra.eu.

PÍSECKO

JINDŘICHOHRADECKO

STRAKONICKO

PÍSEK - TELEFONNÍ OPERÁTOR
Připravili jsme možnost dlouhodobé spoluprá-
ce pouze v rámci odpoledních směn na pozici
TELEFONNÍ OPERÁTOR, a to v časech 12-20,
14-20, 16-20. Pokud Vás nabídka zaujala, při-
hlašte se do výběrového řízení, kde hlavní roli
nehraje praxe. Požadujeme - minimální docház-
ku 60 hod/měsíc - příjemný hlasový projev bez
vady řeči - základní znalost práce na PC - pozi-
tivní přístup. Výběr ze směn: 12-20, 14-20, 16 -
20 hod.
Zadavatel DomiCall, s.r.o., Petra Recová,
Pernerova 11/16, 18600 Praha - Karlín, 724 567
151
LETY - MANUÁLNÍ PRÁCE V ROSTLINNÉ
VÝROBĚ
Ošetření množitelských ploch kukuřice.
Kastrace kukuřice je jednoduchá, lehká práce
na poli, která je vhodná pro studenty i dospělé,
jako zajímavá příležitost přivýdělku. Tuto práci
si časově můžete organizovat sami, ale nutná je
pečlivost a spolehlivost. Výdělek 3 500 - 7000
Kč/ za 14 dní.
Zadavatel Ladislav Kulas, 602 165 740
l.kulas@oseva.eu

VODŇANY - JEDNODUCHÁ PRÁCE VE
VÝROBĚ - BALENÍ
Vhodné pro studenty, ženy na MD, důchodce.
Nástup ihned. Možnost dlouhodobé spolupráce
Mzda: 60 Kč /hod.Ranní směna, výjimečně odpo-
lední, nebo noční směna. Pokud Vás naše pra-
covní nabídka zaujala, neváhejte nám zaslat
svůj profesní životopis tím, že odpovíte na tento
inzerát nebo pro bližší informace volejte 739
343 024.
Zadavatel ManpowerGroup s.r.o., Bc. Martina
Křivancová, Žižkova třída 182, 397 01 Písek,
STRAKONICE - POMOCNÉ PRÁCE VE
SKLADĚ
Vzdělání SOU/SŠ obor nerozhoduje, zdravotní
průkaz, bezúhonnost. Pracovní doba noční :
od 18 -24 hod.
Zadavatel Gornicky s.r.o., Leoš Gornický, tel.: 777
808 270, e-mail: info@gornicky.cz

KOMPLETNÍ SEZNAM
AGENTUR PRÁCE V ČR

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO A
REALIZAČNÍHO TÝMU NA ŠKOLY V PŘÍRODĚ
Agentura HAUL hledá zodpovědné, schopné
členy programového a realizačního týmu na
školy v přírodě (květen/červen, Plasy u Plzně /
Vanov u Telče).  Podmínkou: věk nad 18 let
spolehlivost, samostatnost, kreativita velmi
dobré komunikační a organizační schopnosti,
pracovitost, vstřícnost, alespoň elementární
zkušenosti s dětmi, velmi vítaná zkušenost s
prací ve vedoucí pozici. Náplň práce: tvorba
programu, příprava a interpretace her, tvorba
výzdoby, organizační záležitosti (hlídky,
suplování vychovatelů v případě potřeby,
příprava ubikací a učeben při střídání turnusů,
dozor v jídelně, apod.) Nabízíme: stravu a
ubytování zdarma, adekvátní platové
ohodnocení a nedocenitelnou praxi.
Zadavatel HAUL, Ing. Marek Hanuš, 602 699 771
h.keceram@seznam.cz.
HTML/CSS KÓDER
Pro náš vývojový tým hledáme zkušeného kodé-
ra, který nám bude moci flexibilně vypomáhat s
kodóváním stávajích i nových projektů.
Požadujeme: - Dobrou znalost HTML a CSS. -
Základní znalost javaSchript. - Pečlivost, spo-
lehlivost a samostatnost. Nabízíme: - Flexibilní
spolupráci. - Homme office, není třeba do firmy
docházet. - Seberalizaci a možnost podílet se na
úspěšných projektech. - Zajímavé finanční
ohodnocení. V případě zájmu zašlete Vaše CV,
vybrané uchazeče budeme kontaktovat.
Zadavatel HyperMedia, a.s.,Barbora Ortová
Doudlebská 1699/5, 14000 Praha - Nusle, http://hy-
permedia.cz.
JARNÍ CHMEL
Pro18-26ti leté. Zavěšování drátků na
chmelovou konstrukci z jedoucí plošiny(cca 5m
nad zemí), turnus – 11.4.-25.4. Ruční drátkování
– práce ve dvojici(kluk-děvče)- turnus 18.4.-
27.4.. Zaměstnavatel hradí : společnou dopravu
po trase Ostrava-Olomouc-Pardubice-Praha-
místo práce, stravu 5xdenně a ubytování na
naší ubytovně. Výkonová odměna odpovídající
60-100 Kč/hod. bude vyplacena při odjezdu.
Zadavatel Chmel s.r.o., K.Bortlová, ichmel.cz
602 787 398, chmel2014@seznam.cz.
TVORBAPOPISŮ PRODUKTŮ V E-SHOPU
Požadujeme: • Vzdělání SŠ / VŠ • Uživatelskou
znalost práce na PC na vyšší úrovni (Office,
internet) • Loajalitu a pečlivost • Pracovní náplň
odhadujeme na min. 20 hodin/týden • Nutnost
práce 4-5 dnů v týdnu, cca 5 hodin. Nabízíme:
•Flexibilní pracovní dobu (možné pracovní
dobu přizpůsobit) • Práce z domova • Úkolová
mzda 80-120 Kč/h. V případě, že Vás nabídka
zaujala, pošlete nám prosím strukturovaný



Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení,
certifikovaný člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center  pro mládež v České republice. 157.9.1999

7.9.2014

Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: + 420 381 252 416, + 420 381 218 217, + 420 607 036 121, www.icmtabor.cz

INFOLISTY „ ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ ”.

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR, občanské sdružení

www.icmcr.cz Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v Jihočeském kraji a zahraničí - 12 .týden 2014 151.2.1999

1.2.2014

HOLANDSKO VELKÁ BRITÁNIE

NĚMECKO

IRSKO

POMOCNÍCI DO MASOZÁVODŮ.
Ponúkame voľné miesta najmä do mäso-
závodov, kde sa spracováva bravčové mäso. V
prípade potreby Vám zamestnávateľ môže pon-
úknuť miesto aj v pekárni, baliarni vajíčok alebo
mraziarni. Náplňou práce sú rôzne pomocné
práce pri: - spracovaní mäsa, - na expedícii, -
balenie a etiketovanie výrobkov, - prípadne rôz-
ne skladové práce podľa potrieb zamestnáva-
teľa. Pred odchodom Vám poskytneme všetky
informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli za-
čať pracovať v Holandsku. Práca je vhodná na-
jmä pre pracovníkov vo veku 18-21 rokov.
PONÚKANÝ PLAT (BRUTTO): 900 - 1477
EUR/mesiac. Mzda od 670-900 EUR v čistom –
už po odrátaní ubytovania.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18, 911 01 Trenčín, Mgr. Jana Marcinova
E-mail: uc@universalconsulting.sk, http://www.uni-
versalconsulting.sk.
K O M B A J N I S TA / M E C H A N I Z Á T O R N A
HRÁŠKOVÚ FARMU - SEZÓNNA PRÁCA S
VÝBORNÝM PLATOM.
Náplňou práce sú všetky činnosti súvisiace s :
- riadením - obsluhou - a s udržiavaním kombaj-
nu v poľnohospodárstve. Práca na hráškovej
farme na kombajnoch typu PMC 979, Ploeger
530 a Ploeger 538. PONÚKANÝ PLAT (BRUT-
TO): 2200 - 2500 EUR/mesiac + extra preplácané
nadčasy, večerné/nočné zmeny. Vodičské
oprávnenie na vedenie motorových vozidiel
skupiny T * Vzdelanie v odbore Operátor poľno-
hosp. a lesníckych pojazdných zariadení je vý-
hodou * Prax s vedením a s obsluhou poľnohos-
podárskych strojov v rastlinnej produkcii *
Schopnosť viesť a obsluhovať kombajn na poli
aj na ceste * Znalosť anglického jazyka na mier-
ne pokročilej úrovni * Zručnosť, pozornosť a
dobrá fyzická kondícia * Ochota pracovať v poľ-
nohospodárstve v Holandsku aj s inými národ-
nosťami.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná-
mestie 18, 911 01 Trenčín, Ing. Alexandra Černá,
Tel.: 00421 32 7440174, E-mail: job@universal-
consulting.sk, http://www.universalconsulting.sk.

ŠTUDIJNO - PRACOVNÝ POBYT - práca v hote-
loch a reštauráciách + štúdium anglického jazy-
ka. Nástup možný priebežne.
Barman, Čašník, Chyžná, Kuchár, Recepčný +
štúdium anglického jazyka, prípadne alternatí-
va najskôr štúdium anglického jazyka (min.1 týž-
deň) a následne zaradenie do jedného z pek-
ných hotelov na území celého Anglicka. Viac in-
formácií Vám radi poskytneme pri osobnom po-
hovore alebo pohovore cez Skype. www.mobi-
lecollege.sk. Tento program je vhodný pre ľudí,
ktorí majú záujem pracovať v prímorskom mes-
te Bournemouth a zároveň si želajú zvýšiť svoju
kvalifikáciu v oblasti gastronómie. Počas špeci-
alizovaného kurzu v rozsahu 5 hod/týždeň štu-
dujete v hotelovom sektore v tomto kozmopolit-
nom meste, ktoré sa pýši povesťou jedného z
najkrajších britských prímorských letovísk.
Zdokonalíte sa v angličtine a získate nový roz-
hľad v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odve-
tví. Pre jazykovo menej zdatných uchádzačov je
vhodnejšia však alternatíva, kde uchádzač naj-
skôr absolvuje štúdium anglického jazyka(4-8
týždňov intenzívny kurz -20hod./týždeň- v mes-
te Bournemouth v Anglicku) a následne je zara-
dený do práce. Jazykové znalosti: Anglický ja-
zyk - základy. Ponúkaný plat (brutto): 1000 -
1400 GBP/mesiac, od 6.31 GBP/hod. a viac.
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Jánošíkova 15A,
010 01 Ž i l i na , Ja ros lav Ďurana , Te l . :
0903199901,0944087044, jaroslav.durana@mo-
bilecollege.sk, www.mobilecollege.sk.
PRÁCA V HOTELOCH A V REŠTAURÁCIÁCH -
kuchár, čašník/čašníčka, chyžná a iný hotelový
personál. Potrebná znalosť anglického jazyka.
Prostredníctvom programu "Work Experience
in UK" Vam ponúkame možnosť nadobudnutia
pracovnej skúsenosti v hoteloch a restauráci-
ách na území Veľkej Británie. Naši partneri spo-
lupracujú s približne 300 hotelmi a reštaurácia-
mi pričom pracovné zaradenie je najmä pre pozí-
cie: kuchári všetkých kategórií: (headchef,
sous chef, chef de partie, commis chef či po-
mocná sila do kuchyne -kitchen porter), obslu-
ha hostí: čašník/čašníčka, upratovanie izieb:
chyžná, práca za barom- barman/barmanka, vše-
obecný asistent- výpomoc na viacerých pozíci-
ach a tiež (v menšom počte počas roka) aj pozí-
cie recepčná/recepčný. Jedná sa o pracovný
program, pri kt. máte možnosť obdržať certifi-
kát o absolvovaní tohto programu. Pri viace-
rých pozíciach nástup možný ihneď a na dlho-
dobo. Ubytovanie a strava pri väčšine pracov-
ných ponúk 30-50GBP/týždeň priamo na hoteli,
príp. v neďalekom staff-house. Výhodou live-in
ubytovania je tiež fakt, že do práce nemusíte do-
chádzať a utrácať tak ďaľšie financie na dopra-
vu. V prípade záujmu nám prepošlite Váš životo-
pis v ANGLICKOM jazyku spolu s Vašou foto-
grafiou a referenciami z predošlej práce. (pokiaľ
ich máte sú veľkou výhodou pri umiestnení). Ži-
votopis Vás poprosím vyplniť čo najpodrobnej-
šie -nakoľko Vašu zložku preposielame priamo
našim anglickým partnerom ako Vašu "vizitku".
Uvedené náležitosti preposieľajte prosím na ja-
roslav.durana@mobilecollege.sk.
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Jánošíkova 15A,
010 01 Ž i l i na , Ja ros lav Ďurana , Te l . :
0903199901,0944087044, jaroslav.durana@mo-
bilecollege.sk, www.mobilecollege.sk.

PRÁCA V RÝCHLOM OBČERSTVENÍ -
MCDONALD & BURGERKING.
Práca na rôznych pozíciach v McDonalds a
Burgerking ( úsek obsluhy, úsek prípravy jedál,
po zaškolení práca za pokladňou, McDrive a
pod.) Aktuálne nástupy sú možné priebežne po-
čas celého roka. Jedná sa o prácu na plný úvä-
zok, nevyžaduje sa prax v danom odbore. V prí-
pade potvrdenia (potrebné je absolvovať jedno-
duchý telefonický rozhovor priamo s našim part-
nerom) -po ktorom v kladnom prípade obdržíte
kontrakt na rok s možnosťou predĺženia.
Základná mzda je 8.10 EUR brutto + príplatky za
nadčasy,sviatky a nočné smeny. Obsadzujeme
po celom území Nemecka (najmä v mestách ako
je Lorrach, Ingolstadt, Dasing, Hilpoltstein,
Schweichenkirchen, Bonn a iné.. V prípade zá-
ujmu je potrebné nám preposlať Váš životopis v
nemeckom jazyku spolu s Vašou fotografiou na
náš email, ktorý nájdete aj na našej web-stránke
www.mobilecollege.sk . Ponúkaný plat (brutto):
1250 - 1600 EUR/mesiac od 8.10 EUR/ hodina
brutto, min.35h/týždeň. Jazykové znalosti:Ne-
mecký jazyk - aktívne. Zabezpečené ubytovanie
v plne vybavených apartmánoch, v blízkosti
reštaurácie, max. 2 osoby na izbe. Nájomné je
216 EUR na mesiac, vrátane všetkých energií.
Zadavatel MOBILE COLLEGE, Jánošíkova 15A,
0 1 0 0 1 Ž i l i n a , J a r o s l a v Ď u r a n a , Te l . :
0903199901,0944087044, jaroslav.durana@mo-
bilecollege.sk.

PRÁCA VHODNÁ PRE PÁR - NA ČERPACEJ
STANICI
Pre nášho írskeho klienta hľadáme nasledujú-
cich pracovníkov : Muž - obsluha na čerpacej
stanici , pomoc pri ručnom umývaní áut , po-
mocné práce na čerpacej stanici. Žena - práca je
spojená s obsluhou na čerpacej stanici , ako je
pomoc pri príprave rýchlych jedál, sendviče ,
bagety , príprava teplých nápojov . Platové pod-
mienky : 8,65 EUR na hodinu. Pracuje sa 6 dní a
jeden deň v týždni je voľný. Ubytovanie v blíz-
kosti práce - 120 EUR na týždeň (spolu pre pár ) ,
jedná sa o apartmán s vlastnou kuchyňou a soci-
álnym zariadením. Nástup : Apríl 2014.
Jazykové znalosti: Anglický jazyk - aktívne.
Možnosť zostať dlhodobo - 1 rok.
Zadavatel JOB 4U, s.r.o., Námestie SNP26, 960 01
Zvolen, Mgr. Renata Krausova, Tel.: 0944 258 690 ,
0915 231 517, info@job4uslovakia.sk,
http://job4uslovakia.sk/

EURES
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY

http://ec.europa.eu/eures

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

životopis na uvedený kontaktní e-mail.
Zadavatel LIMAL (CZ) s.r.o., Jan Rogos, Bubenská
1477/1, 212 240 474, jobs@limal.cz.
TVORBA TEXTŮ A KOMUNIKACE V MÍSTĚ
BYDLIŠTĚ
Tvorba článků v publikačním systému,
komunikace s lidmi z firem a institucí v okolí.
Požadujeme výborné komunikační schopnosti,
znalost českého jazyka a schopnost úpravy
textu. Věk nad 50 let není překážkou. Nabízíme
přístup k publikačnímu systému nové generace
(jednoduchý, možnost práce i z mobilních
zařízení - smartphonu či tabletu). Odpovíme
Vám nejpozději následující pracovní den.
Zadavatel Hana Fetrová, hana@wowito.com.
INSTRUKTOR SPORTOVNÍCH ŠKOL V
PŘÍRODĚ
Nabízíme: práci instruktora na sportovních
školách v přírodě. Požadujeme: min SŠ
vzdělání pedagogického nebo sportovního
zaměření, zkušenosti v práci s dětmi a v
kolektivu, tvůrčí osobnost, ochotnou učit se
novým věcem, týmového hráče. Výhodou: VŠ
vzdělání, zdravotnický kurz, sportovní licence
(trenér, zdravotník, instruktor, …). Odměna
3000 - 4200 Kč/jednorázově.
Zadavatel Sportlines, s.r.o., Filar Jan
instruktori@sportlines.cz.
S P E C I A L I S T A I N T E R N E T O V É H O
MARKETINGU
Pro jeden z našich projektů, konkrétně webové
stránky, hledáme specialistu internetové
marketingu, který bude zodpovědný za
propagaci tohoto webu. Od současných
uživatelů máme velice pozitivní zpětnou vazbu,
co se týče funkcí a celého smyslu projektu (více
emailem). Ideálně se poohlížíme po studentovi,
neboť forma odměny bude svázána s
úspěšností projektu. Náplň práce: - vlastní
prostor pro tvorbu marketingové strategie se
z a m ě ř e n í m n a i n t e r n e t o v é p r o s t ř e d í
(zodpovědnost za její plnění) - příprava
komplexních online marketingových strategií a
jednotlivých plánů/postupů - zájem o nové
trendy a technologie převážně v oblasti online
marketingu - úzká spolupráce s vedením.
Požadavky: - znalost SEO, PPC, sociálních sítí a
M S O f f i c e - p e č l i v o s t , s p o l e h l i v o s t ,
samostatnost - důslednost při realizaci úkolů,
především vytyčených cílů - zkušenosti v
oboru výhodou - umění nadchnout, strhnout
(přesvědčit klienta pro realizaci společných
vizí). Odměna 150 - 300 Kč/hod.
Zadavate l doucmese.cz , Mar t in Andr le ,
ma.andrle@gmail.com


