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Social Media and Marketing Coordinator 

 

Hledáme nového kolegu/kolegyni s min. 2 letou zkušeností se správou sociálních sítí 

pod značkou  zaměstnavatele, který  má  zároveň zkušenosti z marketingu, dobře se 

orientuje v  prostředí  online médií  a  má  výborný  písemný i ústní projev  v českém     

i anglickém jazyce. 

 

Jedná se o práci na plný úvazek, pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností 

prodloužení. 

Hlavní pracovní náplní bude: 

Oblast Web a sociální sítě 

• příprava a pravidelné publikování obsahu na sociálních sítích (Facebook, 

LinkedIn, Instagram, Twitter) v souladu s nastavenou strategií komunikace 

instituce, 

• příprava, realizace kampaní (Facebook kampaně, LinkedIn ads apod.) na 

podporu našich studijních programů a k popularizaci vědeckých výstupů, 

hodnocení efektivity na základě Google Analytics, 

• web editor – obsahová aktualizace webových stránek instituce, 

 

 Oblast Marketing 

 

• 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 očekáváme?  

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

• znalost online nástrojů (Facebook kampaně, LinkedIn kampaně, správa        

webového obsahu v CMS, Google  Analytics, příp. další), 

• výborná orientace v oblasti sociálních sítí, 



• zkušenost v marketingu, praxe v produkci propagačních materiálů a akcí vítána, 

• proaktivita v hledání nových možností propagace činnosti instituce, 

• výborný psaný projev v anglickém i českém jazyce,  

• samostatnost, spolehlivost, týmový duch, 

• pokročilá znalost MS Office. 

 

Co nabízíme? 

• různorodou a dynamickou práci, 

• flexibilní pracovní dobu,  

• příjemné multikulturní pracovní prostředí v centru Prahy, v docházkové       

           vzdálenosti od stanice metra Muzeum, 

• každodenní využití angličtiny, 

• příspěvek na stravování, Multisport kartu, 

• jazykové kurzy 
 

 

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

 


