Láká Vás společně s námi hledat cesty ke spolehlivější a rychlejší diagnostice, a to vše pod hlavičkou
zahraničního koncernu Biovendor Group? Chcete se stát součástí české společnosti s více než
20letou zkušeností v laboratorních technologiích? Chcete se aktivně podílet na realizaci efektivní
marketingové strategie v oblasti laboratorní automatizace?

Staňte se součástí našeho laboratorního týmu, do kterého hledáme novou tvář na pozici:

Specialista marketingu
Jaká bude vaše role:
•
•
•
•
•
•
•

Budete nastavovat marketingovou strategii a její využití při vedení marketingových
kampaní,
zadávat a plnit sociálních sítě a webové stránky naší společnosti; od vytváření
příspěvků a postů až po jejich překlad a umístění,
komunikovat v rámci marketingového týmu a koordinovat externí agentury či
specialisty,
spolupracovat s obchodním oddělením a zajišťovat jeho podporu,
podílet se na organizaci školení zákazníků a na zajišťování eventů, zejména
zahraničních výstav a konferencí,
spravovat marketingové rozpočty a následně je vyhodnocovat, optimalizovat a
reportovat
vypomáhat s administrativou.

Bez čeho se neobejdete a co naopak oceníme?
•
•
•
•
•

Uvítáme samostatného kreativního profesionála s perfektní organizací vlastní
práce,
neobejdete se bez aktivní znalosti angličtiny, oceníme znalost dalších
jazyků,
samozřejmostí je velmi dobrá znalost balíčku MS Office; dále oceníme znalost
programu Helios, platformy Mailchimp a dalších marketingových nástrojů,
důležitý je i řidičský průkaz skupiny B a aktivní zkušenosti s řízením,
s pozitivním vztahem k přírodovědným oborům se u nás budete cítit lépe.

Na co se u nás můžete těšit?
•
•
•
•

Na spoustu prostoru učit se nové věci uprostřed mladého kolektivu,
na jednosměnný pracovní provoz (víkendy volné),
na odměnu odpovídající vyššímu standardu,
zázemí stabilní české společnosti pod křídly zahraničního koncernu,

•

čeká Vás příspěvek na stravování, kurzy angličtiny, Multisportkarta, Vidakarta
(www.vida.cz), 2 sick days, 5 týdnů (po třech letech 6 týdnů) dovolené;

Chcete se dozvědět o pozici více? Pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na
LinkedIn profil a pár řádků (motivační dopis). Ozveme se Vám a domluvíme se na
osobním setkání.
V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, profesní životopis na kontaktní
adresu, příp. se obraťte na kontaktní osobu:
TestLine Clinical Diagnostics, s. r. o.
Beránková Věra, personální odd.
E-mail: berankova@testlinecd.com
Tel.: + 420 549 121 222

