
    
  

 

Středočeské inovační centrum 

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 

info@s-ic.cz, www.s-ic.cz 

 

STŘEDOČESKÉ INOVAČNÍ CENTRUM, SPOLEK 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

 

„PR a marketingový koordinátor/-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 technologií a inovací.  

 

Máte možnost stát se součástí společných projektů, rozšířit si obzory a podílet se na transformaci okolí 

kolem Vás. Můžete přispět svým vlastním stylem a způsobem na prezentaci úspěchů Středočeského kraje 

nejen v oblasti inovací, vědy a techniky, ale i ve sféře kreativních průmyslů. 

 

Pracovní náplň: 

 Podpora a koordinace marketingového týmu   

 Marketingová podpora lokálních i mezinárodních projektů 

 Komunikaci se dodavatelskými agenturami při tvorbě propagačních materiálů, brožur, videí apod. 

 Správa sociální firemní sítě (FB, web, Linkendin) 

 Zpracovávání dat, pravidelný reporting a monitoring 

 Příprava meetingů a konferencí 

Požadavky: 

● SŠ či VŠ vzdělání  

● Praxe v marketingové či PR agentuře min. 2 roky  

● Znalost nástroje Business Manager výhodou 

● Znalost publikačního systému Wordpress výhodou 

● Základní znalost úpravy fotografií a videí výhodou  

● Výborná znalost MS Office – MS Excel, Powerpoint  
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● Pokročilá znalost anglického jazyka 

● Organizační a komunikační schopnost, přesnost a smysl pro detail 

● Zájem o marketing, proaktivita a flexibilita 

● Týmový hráč s nadšením učit se novým věcem 

 

Nabízíme: 

● Práce na dobu určitou (1,5 roku – záskok po dobu mateřské dovolené) 

● 5 týdnů dovolené 

● Příspěvek na dopravu a stravování 

● Plně hrazená karta Multisport 

● Odpovídající finanční ohodnocení 

● Týmové akce 

 

Místo výkonu práce: 

Praha 5 – Smíchov, případně možnost HO po dohodě s nadřízeným 

Nástup 

● prosinec 2020, popř. dle dohody 

 

V případě zájmu o pracovní pozici, prosím, směřujte Vaše CV v českém a anglickém jazyce na kariera@s-

ic.cz nejpozději do 30. 11. 2020. Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

 

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

777 331 158. 

 

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. 
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