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CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Komunikovat a budovat vztahy s médii,
spolupracovat na content plánu a obsahu,
spravovat sociální sítě (Instagram, Facebook, Linked In, Twitter),
psát texty (PR články, tiskové zprávy a oznámení soc. sítě apod.),
zpracovávat video produkce včetně natáčení a střihu, focení a úprava fotograﬁí,
pomáhat při organizaci eventů a tiskových konferencí,
připravovat interní zpravodaje,
zpracovávat mediální reporty,
spolupracovat na tvorbě obsahu webových stránek.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy,
otevřený a přátelský přístup vedoucích pracovníků,
možnost uplatňovat a rozvíjet své zkušenosti a nápady,
stabilní platové ohodnocení,
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí,
možnost ubytování pro mimopražské,
příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky,
atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků. (viz. Beneﬁty) ,
MultiSport karta,
příspěvek na dovolenou,
školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců,
zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další.
KOHO HLEDÁME ?
Ukončil/a jste min. SŠ vzdělání s maturitou,
máte min. 2 roky praxe na obdobné pozici (oblast marketingu, médií),
orientujete se v mediálním prostředí,
máte znalost českého jazyka a gramatiky,
ovládáte velmi dobře psaný i mluvený projev,
jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu,
máte dobré organizační schopnosti, zvládnutý time management,
spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost Vám není cizí,
máte znalost MS Oﬃce a výbornou znalost sociálních sítí včetně správy Business Managera,
zvládáte základní znalost programů Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom,
máte aktivní přístup k práci a jste časově ﬂexibilní,
můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
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