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Nabídka pracovní pozice
Marketing / Business Development Specialist
s angličtinou a němčinou
Společnost HT International s.r.o. nabízející jazykové služby pod obchodní značkou Hero Translating je
mezinárodním poskytovatelem především odborných překladů. Jádro našeho teamu v pražské kanceláři na
Seifertova 9 (budova PSN naproti VŠE) doplňuje rozsáhlá síť domácích a zahraničních externích
spolupracovníků.

NÁPLŇ PRÁCE
Jde o "entry-level" pozici na částečný, flexibilní nebo plný úvazek. Pozice je vhodná pro čerstvé absolventy
a pro vysoce produktivní studenty, kteří jsou schopni skloubit zodpovědnou pracovní pozici se studiem.
Náplní práce je správa databází s kontaktními údaji na stávající a potenciální klienty, řízení získávání (data
mining, mistery shopping, licencování) a vyhodnocení těchto dat, příprava a realizace marketingových
kampaní, komunikace s dodavateli marketingových služeb (inzertní portály, servisní agentura) a najímanými
experty na specifické činnosti (grafik, copywriter), správa internetové prezence (registrace na portálech,
Facebookový účet, Google AdWords, webové stránky), spolupráce na designu firemních dokumentů a jejich
šablon, spolupráce na tvorbě dlouhodobé marketingové strategie, vyhledávání nových obchodních
příležitostí, udržování vztahu se zákazníky, podpora account managerů při komunikaci se zákazníky.

POŽADOVANÉ A PREFEROVANÉ ZNALOSTI
Zájemce o tuto pracovní pozici by měl mít odborný zájem o marketingovou komunikaci, marketingový
výzkum a design služeb v souvislosti s automatickým zpracováním marketingových dat. Zájemce by měl být
schopen rychle se zorientovat v databázových datech vyexportovaných do Excelu, interpretovat je, utvořit
z nich přehledné reporty a diskutovat o jejich využití. Nutná je znalost angličtiny a alespoň průměrná znalost
němčiny, každý další jazyk je výhodou. Výhodou jsou rovněž jakékoli technické znalosti (databáze, html) a
znalost práce v grafických programech od Adobe.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT
Můžeme nabídnout osobní přístup a pracovní prostředí
v malém kolektivu. Naše pracovní agenda a postupy se
stále vyvíjejí spolu s novými technologiemi a obchodní
expanzí, takže nový spolupracovník bude mít možnost
profesně růst spolu s naší společností a její směřování
do jisté míry sám ovlivnit. Dobře se u nás bude cítit ten,
kdo rád přemýšlí o širších souvislostech své činnosti,
pro řešení nestandardního problému si dokáže sám
vytvořit metodiku a dokáže o ní diskutovat. Základní
platové ohodnocení na úrovni odpovídající kvalifikaci
uchazeče je postupně rozšiřováno bonusovými
schématy v závislosti na tom, jaké role s jakou
efektivitou bude pracovník schopen plnit.
V případě zájmu prosím zašlete CV v PDF souboru
pojmenovaném Vašim jménem a krátké představení
v těle emailu na emailovou adresu:

hr@hero-translating.com
a do předmětu napište: „RE: Marketing / Business Development Specialist a angličtinou a němčinou“.
V případě, že budete odpovídat požadovanému profilu, rádi Vás pozveme k osobnímu pohovoru.

