
hledá do svého týmu vhodného kandidáta na pozici 
 

PR & MARKETING SPECIALISTA 
NÁPLŇ PRÁCE 

 samostatná příprava komunikační a marketingové strategie podniku 
 psaní tiskových zpráv, zpracování získaných informací a tvorba článků na aktuální témata, monitoring medií  
 aktivní samostatné vyhledávání témat ke zveřejnění napříč celým podnikem (vč. lokalit) 
 aktualizace webových stránek podniku, DB, FB, instagram a dalších standardních i nových komunikačních kanálů 
 zprostředkovávání komunikace s médii a samostatná organizace mediálních vystoupení 
 zabezpečit aktivity spojené s novou značkou podniku (brand marketing) 
 organizace společenských a veřejných akcí za účelem propagace podniku  
 tvorba propagačních tiskovin a materiálů k běžícím projektům vč. jejich publicity směrem k veřejnosti 
 

POŽADAVKY 
 vysokoškolské vzdělání (min. bakalářský stupeň) v oblasti komunikace, žurnalistiky, ekonomie, marketing, aj. 
 výhodou praxe v PR a marketingové oblasti  
 schopnost plánovat a realizovat PR a marketingové kampaně podniku 
 výborná znalost češtiny nutná, výhodou komunikativní znalost angličtiny  
 kultivovaný projev, příjemné a vstřícné vystupování 
 schopnost hrdě prezentovat témata na veřejnosti a v médiích 
 tvořivost, iniciativa, samostatnost, aktivní přístup k řešené problematice 
 schopnost trvale studovat a vzdělávat se v oboru 
 nadstandardní znalost práce s PC včetně znalosti internetového prostředí a aplikací 
 

NABÍZÍME 
 zázemí jednoho z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji v oblasti udržitelnosti přírody a krajiny 
 odpovídající mzdové podmínky 
 perspektivní zaměstnání , nadstandardní zaměstnanecké benefity 
 

TERMÍN NÁSTUPU: možný ihned nebo dle dohody 
PRACOVNÍ POMĚR: na dobu určitou ( s možností prodloužení nebo změny na dobu neurčitou ) 
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Podnikové ředitelství PKÚ, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

 
Máte-li zájem se stát členem našeho týmu, zašlete nám do 24.11.2017 emailem svůj životopis a motivační dopis. 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Ing. Jiří Čížek, MBA., vedoucí oddělení  Dana Kurtová, personalistka 
Tel.: 475 672 007    Tel: 475 672 407 
E-mail: jiri.cizek@pku.cz    E-mail: dana.kurtova@pku.cz 

 

Zasláním životopisu zároveň poskytujete souhlas s nakládáním s osobními údaji a archivací dokumentů. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení, i bez udání důvodu, kdykoliv zrušit. 
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