Marketingový specialista
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 hardware, tak
i software. Vyrábíme zařízení na sledování psů, dětí, aut, kontejnerů. Sledujeme pomocí něho závody
lodí, psích spřežení, cyklistů.
Hledáme pracovníka marketingu.
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 tvořit
marketingové materiály
Musíš se zorientovat na trhu monitoringu lidí, zvířat a aut, abys dokázal specifikovat naše výhody
Budeš připravovat zajímavé eventy a workshopy pro zákazníky
Budeš zajišťovat online marketing
Začneme intenzivním zaškolením potřebných znalostí – informacemi o produktech a službách,
které nabízíme, o materiálech a podkladech, které máme k dispozici, a naučíme tě pracovat
s webem ONI system a sociálními sítěmi

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

•
•
•
•

Jsi technicko – logický typ
Umíš si vytyčit cíl a držíš se ho
Cítíš potřeby zákazníka
Jsi schopen(na) nám prezentovat své projekty, které máš za sebou

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

INFORMACE O POZICI
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Požadované vzdělání:
Požadované jazyky:
Benefity:

Havířov - Prostřední Suchá
Práce na plný úvazek
Středoškolské, praxe na podobné pozici minimálně 2 roky
(zajímají nás informace o konkrétních řešených projektech a reference)
Angličtina (základní)
Sleva na firemní výrobky/služby, notebook, stravenky, vzdělávací kurzy,
školení, vstup na firemní bazén včetně rodiny, kurzy angličtiny
na pracovišti, komunikace se zaměstnanci – rodilí angličané

Marketingový specialista
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
zákazníky,
zodpovídá
Chceš obsluhuje
se stát součástí
NAM
system dotazy
týmu?a vyřizuje požadavky.
Tato
pozice
je
příležitostí
pro
ty,
kteří
se chtějí (najdeš
zdokonalit
Pokud ano, zašli svůj životopis a vyplněný dotazník
jej vnakomunikaci.
webu www.nam.cz v sekci Kariéra)
na e-mail eva.habrnalova@nam.cz. Kontaktní osobou je Eva Habrnálová, tel.: +420 601 301 000.
Oceníme, pokud přiložíš i aktuální fotografii. Lépe si na tebe vzpomeneme při vyhodnocování výběrových 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 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.

