KARLOVARSKÁ AGENTURA ROZVOJE PODNIKÁNÍ, P.O.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Marketingový/á manažer/ka
(pracovní poměr na 0,5 úvazku, na dobu určitou do 31. 12. 2022)
Místo výkonu práce:
Karlovy Vary
Předpokládaný datum nástupu:
od 1. 2. 2020 (nebo dle dohody)
Finanční ohodnocení:
24 800,- Kč (0,5 úvazku)
Předpoklady:
▪ ukončené SŠ/VŠ vzdělání,
▪ znalost marketingu, marketingové komunikace, marketingového plánování,
vyhodnocování efektivity marketingových činností,
▪ pozitivní vztah k regionu,
▪ praxe v soukromém sektoru,
▪ výborné komunikační schopnosti,
▪ objevování a orientace v informacích
▪ vyjednávací schopnosti, samostatnost, flexibilita, kreativita,
▪ schopnost týmové spolupráce,
▪ znalost anglického jazyka,
▪ znalost místního prostředí (Karlovarský kraj),
▪ uživatelská znalost práce s PC,
▪ řidičský průkaz sk. B,
▪ trestní bezúhonnost.
Výhodou:
▪ vzdělání v oblasti marketingu, komunikace,
▪ praxe v oblasti marketingové komunikace,
▪ znalost prostředí veřejné správy.
Náležitosti písemné přihlášky:
▪ jméno, příjmení a titul zájemce,
▪ státní příslušnost zájemce,
▪ místo trvalého pobytu zájemce,
▪ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka,
▪ email a telefonní číslo,
▪ datum a podpis zájemce.
Přílohy, které zájemce připojí k přihlášce:
▪ motivační dopis,

▪
▪
▪

▪
▪

strukturovaný profesní životopis s doložením dosavadní praxe, odborných znalostí a
dovedností,
návrh marketingových a komunikačních aktivit regionu v rozsahu max. 1 normostrany.
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce

Lhůta pro doručení přihlášky:
30. 1. 2020, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny
Místo a způsob podání přihlášky:
osobně nebo písemně na adresu:
KARP, p.o.
Závodní 278
360 18 Karlovy Vary
Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované
pozici:
Ing. Vlastimil Veselý, e-mail: vlastimil.vesely@karp-kv.cz, mob.: 736 650 376
Ing. Martina Weissová, e-mail: martina.weissova@karp-kv.cz, mob.: 775 187 808
Zasláním výše uvedených podkladů udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.)
se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení. Souhlas
je platný do odvolání, které musí být učiněné písemnou formou.

