Marketingový manažer(ka)
pro divizi ONI system

Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních objektů. Naprosto výjimeční jsme ve vlastním vývoji kompletního systému, tedy jak HW, tak i SW. Nápadů, jak
rozvíjet marketing divize ONI system, divize pro GPS sledování a střežení vozidel, osob a mobilních objektů, máme více, než jsme schopní realizovat, a proto hledáme na tuto pozici vhodného kandidáta(tku).

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

•
•

Tvým hlavním úkolem bude starost o rozvoj značky ONI system a podpora prodeje.
Ve spolupráci s vedoucím divize a produktovým manažerem ONI system budeš navrhovat a zajišťovat veškeré marketingové materiály a komunikovat s externími dodavateli.
GPS monitorování vozidel je vysoce konkurenční obor. A tady je prostor právě pro tebe, abys
sledoval(a) chování a akce konkurence a měl(a) přehled o dění na trhu.
Budeš připravovat zajímavé eventy a workshopy pro zákazníky a zajišťovat vše potřebné pro
monitorování různých závodů GPS jednotkami ONI system.
Online marketing bude tvým denním chlebem - budeš vyhodnocovat data z Google analytics,
Leadforensics a starat se o návrh kampaní pro Google Adwords a Sklik.
Budeš se spolupodílet na tvorbě marketingového rozpočtu a obchodního modelu.
Začneme intenzivním zaškolením potřebných znalostí, zejména tvorbou textů pro sociální sítě,
úpravou webových stránek ONI system a přípravou podkladů pro PR články.

•
•
•
•
•

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

•
•
•
•
•
•

Rád(a) komunikuješ s lidmi a umíš zpracovat zjištěné informace do srozumitelné podoby
Jsi technicko-logický typ? Dokážeš definovat skutečnou potřebu zákazníka?
Jsi pozitivní, organizační typ a umíš dobře vyjednávat
Máš zkušenosti s online a offline marketingem a prostředím Wordpress
Tvá angličtina je na pokročilé úrovni
Máš vystudovaný obor marketing nebo umíš prokázat marketingové zkušenosti
ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME?

•
•
•

Dáme ti zázemí, prostor a předáme znalosti o GPS sledování vozidel a stávajícím marketingu
značky
Jako zaměstnanec budeš mít notebook, telefon a stravenky
Tvá odměna bude závislá jen na tvých vlastních výsledcích
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Marketingový manažer(ka)
pro divizi ONI system

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitoring a střežení objektů.
Hledáme Konzultanta/ku zákaznické péče ONISYSTEM - GPS sledování a střežení vozidel pro jednoduché zpracování knihy jízd, pohybu a zabezpečení vozidel. Centrum zákaznické péče nepřetržitě
INFORMACE
O POZICI
obsluhuje
zákazníky, zodpovídá dotazy a vyřizuje požadavky.
Tato pozice je příležitostí pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci.
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Požadované vzdělání:

Havířov–Prostřední Suchá
Práce na plný úvazek
Středoškolské, praxe na podobné pozici minimálně 3 roky
(zajímají nás informace o konkrétních řešených projektech a reference)
Angličtina (pokročilá)
Sleva na firemní výrobky/služby, notebook, stravenky, vzdělávací kurzy,
školení, práce z domova

Požadované jazyky:
Benefity:

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 výběrových řízení.
Ve své žádosti 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 výběrového 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 informován.
Těšíme se na společné setkání!
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