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STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

„MARKETINGOVÝ/Á MANAŽER/KA“ 

 

Místo: Praha/ČR,   Úvazek: Práce na plný úvazek 

 

Naším cílem je podpora spolupráce mezi inovačními firmami, veřejnou správou, školami a 

výzkumnými institucemi ve Středočeském kraji. Díky tomu přispíváme ke zvýšení 

konkurenceschopnosti regionu, vytváření kvalifikovaných pracovních míst a mezinárodní 

spolupráci v oblasti inovací.  

 

Pracovní náplň: 

● realizuje propagaci aktivit v rámci RIS3 vlastními silami nebo ve spolupráci s externí 

agenturou,  

● zajišťuje soulad marketingové propagace s marketingovou strategií a komunikačním 

plánem, testuje efektivitu propagace,  

● kontinuálně zvyšuje efektivitu propagace RIS3 a inovací v regionu,  

● koordinuje, designuje a kontroluje marketingové podklady a reklamní materiály,  

● komunikuje s ostatními členy spolku, médii a dodavateli služeb,  

● koordinuje externí komunikaci,  

● monitoruje a analyzuje trh a vývojové trendy  

● spravuje profil spolku na sociálních sítích a spravuje www stránky,  

● zajišťuje potřebnou administrativu, reporting a analýzy,  

● participuje na koordinaci a přípravě marketingové strategie 

 

Požadavky: 

● Ukončené VŠ vzdělání nejméně v bakalářském stupni 

● Praxe na obdobné pozici minimálně 2 roky 

● Znalost práce na PC (MS Office), samostatnost, pečlivost, spolehlivost, smysl pro 

systematičnost 

● Komunikační a organizační dovednosti na vysoké úrovni 

● Odborná znalost z oblasti PR a marketingu 

● Orientace v problematice regionálního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací  výhodou 

● Angažovanost a zájem o budování společné značky a prohlubování povědomí mezi 

cílovými skupinami 

● Flexibilita, vysoké pracovní nasazení a reprezentativní vystupování 

● Jazyková způsobilost v anglickém jazyce slovem i písmem 
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Nabízíme 

● Možnost osobního rozvoje a profesního růstu v rámci dynamického týmu 

● 5 týdnů dovolené 

● Příspěvek na dopravu a stravování 

● Odpovídající finanční ohodnocení 

● Týmové akce 

 

Nástup 

● Předpokládaný nástup 1. 7. 2018  

 

Typ pracovního poměrů 

● Práce na plný úvazek 

 

Délka pracovního poměru 

● Doba určitá do 31. 8. 2019 

 

V případě zájmu o pracovní pozici, prosím, směřujte Vaše CV a motivační dopis (max. 2 A4) na 

email kariera@s-ic.cz nejpozději do 15. 6. 2018.  Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

 

Kontaktní údaje: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 (www.s-ic.cz)  

 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) se 

zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rámci tohoto výběrového řízení a za účelem 

výběru uchazeče na danou pozici. Souhlas je platný do odvolání, které musí být učiněno 

písemnou formou, nebo do ukončení výběrového řízení. Středočeské inovační centrum 

nevyužije uvedené údaje pro další zpracování, údaje budou uchovány za účelem evidence 

průběhu výběrového řízení po dobu šesti měsíců. 


