TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon : 485 353 488, Fax : 485 353 663

Rektor Technické univerzity v Liberci
vypisuje volné pracovní místo na pozici:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PROPAGACE
A REKLAMY
Charakteristika:





zaměření: marketing, marketingová komunikace, PR
marketingová komunikace veřejné vysoké školy
návrh a realizace komunikačních aktivit (brožury, webová prezentace, propagační materiály,
online komunikační aktivity)
organizace akcí (veletrhy, výstavy, eventy)

Požadované dovednosti:







velmi dobrá a prokazatelná praxe v oblasti marketingové komunikace (znalost nástrojů pro
offline i online komunikaci, úspěšná zkušenost se zaváděním nástrojů, tvorbou marketingových plánů a kampaní, statistické schopnosti, schopnost nacházet atraktivní témata a informace, vystihnout podstatu sdělení
stylistické schopnosti a velmi dobrá znalost anglického jazyka,
proaktivní přístup, organizační schopnosti, komunikativnost, příjemné a vstřícné vystupování
práce na PC
zkušenosti s vedením týmu

Požadované vzdělání:



středoškolské či vysokoškolské vzdělání
praxe v oboru min. 3 roky

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy,
další prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Mzdové zařazení:
 mzdová třída B11 dle vnitřního mzdového předpisu

Termín nástupu:
 leden 2011 nebo dle dohody

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon : 485 353 488, Fax : 485 353 663

Nabízíme:











příležitost seberealizace v perspektivní instituci
příjemné pracovní prostředí
zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
pružnou pracovní dobu
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí
možnost ubytování na zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění

Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním
mzdovým předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám nejpozději do 31.10.2011 e-mailem strukturovaný životopis.
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
volnamista@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy, ve druhém kole pozveme vybrané uchazeče k
osobnímu pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 07.10.2011 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(viz: http://www.tul.cz/urednideska/dokument-5004.html), na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz) a na portálu www.jobs.cz .

