
 

 

Rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici: 

 

Specialista PR a marketingu pro ŠKODA AUTO 

Vysokou školu 
 

 

Požadujeme: 
 praxe v oblasti PR/komunikaci min. 2 roky 

 zkušenost s psaním PR/marketingových textů 
 znalost grafických softwarů výhodou 

 fotografické dovednosti velkou výhodou 
 vítaná znalost vysokoškolského prostředí (není podmínkou) 
 příjemné a reprezentativní vystupování 

 vynikající komunikativní schopnosti včetně písemného projevu 
 dobrou znalost obsluhy PC 
 znalost anglického jazyka slovem i písmem na středně pokročilé úrovni 

 znalost Smartemailingu či jiné platformy pro tvorbu newsletterů vítána 
 ochota pomáhat s dalšími úkoly oddělení marketingu, prodeje a PR 
 výborné organizační schopnosti 

 schopnost prioritizace úkolů 
 pozitivní přístup k novým výzvám 

 
 

 

Náplň práce: 

 
 tvorba PR a marketingových textů, tiskových zpráv 

 komunikace s médii, mediální podpora aktivit vysoké školy 

 pomoc při organizaci akcí (Dny otevřených dveří, veletrhy a další akce školy) 

 spolupráce na tvorbě tiskovin (letáky, brožury)  

 zajištění fotodokumentace a videozáznamů školy 

 správa přidělené agendy na webových stránkách 

 tvorba newsletterů 

 koordinace informačního centra ŠAVŠ 

 komunikace s lektory a tvorba konceptu školení 

 správa kontaktů zájemců o studium 

 podpora dalších činností oddělení Marketingu, prodeje a PR 

 

 



 

 

Nabízíme: 

 práci v mladém přátelském týmu 
 práci v moderním, dynamicky se rozvíjejícím pracovním prostředí v centru 

Mladé Boleslavi 
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou, po roce s možností změny na dobu 

neurčitou 
 dotované stravování v jídelně Na Karmeli 
 flexibilní začátek a konec pracovní doby 

 motivující finanční ohodnocení (mzda od 35.000,- Kč) 
 příspěvek na penzijní pojištění 
 příspěvek na rekreaci 

 5 týdnů dovolené a osobní studijní volno v délce 5 dnů 
 a další zajímavé benefity 

Nástup: ideálně od 09/2019 nebo dle dohody. 

Svůj životopis a motivační dopis zašlete do 31.7.2019 

personalistce ŠAVŠ na níže uvedený e-mail. 

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s., Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 

 

Mgr. Alena Procházková 
E-mail:  alena.prochazkova@savs.cz  Tel.: 730 803 111 
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