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Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních objek- 

tů. Výjimeční jsme vlastním vývojem a prodejem moderního produktu pro sledování vozidel a osob 

s názvem ONI system. Nápadů, jak rozvíjet marketing značky ONI system máme více, než jsme schopní 

realizovat, a proto hledáme na tuto pozici vhodného kandidáta(tku). 
 
 
 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ? 
 

 

 
• Tvým hlavním úkolem bude podílení se na budování značky ONI system 

Budeš:  

• úzce spolupracovat s marketingovým specialistou ONI system 
• psát a upravovat příspěvky o produktech na webových stránkách a sociálních sítích 
• provádět korektury a grafické úpravy uživatelské dokumentace produktů  
• zadávat práci grafikům 
• spolupracovat s externími dodavateli na vyhodnocení dat z Google Adwords a Sklik 
• připravovat a tvořit přehledy prodejních dat, marketingových podkladů a marketingových průzkumů 

• dělat administrativní práce 
• připravovat eventy a workshopy pro zákazníky  

 

CO OD TEBE OČEKÁVÁME? 
 

 

 

• Výborná znalost českého jazyka 

• Kladný vztah k technice  
• Analytické myšlení a smysl pro pečlivost 

• Spolehlivost a týmového ducha    
• Zkušenosti s marketingem 
• Chuť na sobě pracovat a marketingově se rozvíjet 

 

 
ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME? 

 

 

 

• Předáme ti naše znalosti o GPS sledování vozidel a stávajícím marketingu značky 

• Začneme intenzivním zaškolením potřebných znalostí, zejména úpravou webových stránek 

ONI system a přípravou podkladů pro zadávání prací grafikům 

• Jako zaměstnanec budeš mít notebook, stravenky a další benefity 

• Umožníme ti se profesně rozvíjet 
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INFORMACE O POZICI 

 

 

 
 

Místo pracoviště: Havířov – Prostřední Suchá 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Požadované vzdělání: Středoškolské, pozice je vhodná i pro absolventy 

Požadované jazyky: Angličtina (základní) 

Benefity: Sleva na firemní výrobky/služby, stravenky, vzdělávací kurzy, výuka 

angličtiny na pracovišti 
 
 

 
Chceš se stát součástí NAM system týmu? 

Pokud ano, zašli svůj životopis a vyplněný dotazník (najdeš jej na webu www.nam.cz v sekci Kariéra) 

na e-mail eva.habrnalova@nam.cz. Kontaktní osobou je Eva Habrnálová, tel.: +420 601 301 300. 

Oceníme, pokud přiložíš i aktuální fotografii. Lépe si na tebe vzpomeneme při vyhodnocování výběro- 

vých řízení. 

 
Ve své žádosti prosím uveď: 

Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou 

poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností 

uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání výběrové- 

ho řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl ve 

smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně informo- 

ván. 

 
Těšíme se na společné setkání! 
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