
CERGE-EI (viz www.cerge-ei.cz) je společným akademickým pracovištěm Centra pro ekonomický výzkum 
a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Realizujeme 
magisterské a doktorské studium ekonomie na mezinárodní úrovni a produkujeme špičkový teoretický a 
empirický ekonomický výzkum, včetně oblastí spojených s ekonomickým rozvojem a veřejnými politikami. 
Pracovním jazykem instituce je čeština a angličtina. 

 

Koordinátor marketingu a sociálních sítí 
 

Hledáme nového kolegu (m/ž) do našeho týmu PR and Development. Jsme malý tým, v němž každý má 
svou hlavní odpovědnost, zároveň se ale podílí i na dalších aktivitách oddělení. Vaší hlavní doménou bude 
kompletní správa sociálních sítí naší instituce, takže alespoň 2 letá profesionální zkušenost se správou 
sociálních sítí a výborná orientace v online kanálech je základ. Zároveň se budete podílet i na našich 
marketingových aktivitách a na přípravě eventů. 

Hlavní pracovní náplní bude: 
 
Oblast Web a sociální sítě 

• příprava a pravidelné publikování obsahu na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter), 

• příprava, realizace kampaní (Facebook kampaně, LinkedIn ads apod.) na podporu našich studijních 
programů a k popularizaci vědeckých výstupů, 

• web editor – obsahová aktualizace webových stránek instituce, hodnocení efektivity na základě Google 
Analytics. 

Součástí pozice je také: 

Oblast Marketingu: 

• příprava materiálů pro propagaci instituce, studijních programů a vědeckých výstupů (brožury, rollupy, 
vizitky, firemní tiskoviny, apod.), 

• spolupráce na přípravě a zajištění eventů, komunikace s partnerskými organizacemi, 

• poptávání a komunikace s dodavateli grafiky, fotografických a video služeb, tisku atd. 

 

 
Co od Vás očekáváme? 

• předchozí min. 2 letou zkušenost s profesionální správou sociálních sítí, 

• znalost online nástrojů pro nastavování a vyhodnocování FB, LinkedIn kampaní, 

• výborný psaný i mluvený projev v anglickém (úroveň CAE a výše) i českém jazyce (rodilý mluvčí), 

• proaktivitu v hledání nových možností propagace činnosti instituce, 

• samostatnost, spolehlivost, týmového ducha, 

• výbornou orientaci v oblasti sociálních sítí, 

• pokročilou znalost MS Office, 

• zkušenost v marketingu, praxe v produkci propagačních materiálů a akcí výhodou. 

 

 

 

 



 

 
Co Vám můžeme nabídnout? 

• Zázemí stabilního prestižního vědecko-výzkumného a vzdělávacího pracoviště. 

• Příjemné mezinárodní pracovní prostředí v centru Prahy. 

• Odpovídající finanční ohodnocení. 

• Denní používání angličtiny. 

• 25 dnů dovolené. 

• Příspěvek na stravování. 

• Jazykové a vzdělávací kurzy. 

• Multisport kartu. 

• Možnost home-office v závislosti na pracovní náplni. 

• Další širokou škálu zaměstnaneckých benefitů. 

• Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 

V případě zájmu o pozici nám prosím zašlete svůj profesní životopis v českém a anglickém jazyce, 
společně s motivačním dopisem v anglickém jazyce na e-mail: hr@cerge-ei.cz. 

 


