Výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení PR
Ředitel VŠ ústavu IT4Innovations Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vypisuje
výběrové řízení k obsazení místa na pozici Vedoucí oddělení PR.
Typ pracovní činnosti:
-

hlavní pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou a mateřskou dovolenou)

Náplň pracovní činnosti:
-

vede a řídí několikačlenný tým PR oddělení,
odpovídá za přípravu a dodržení rozpočtu PR oddělení,
vyhodnocuje stanovené cíle PR strategie, předkládá aktualizace PR strategie,
provádí přímý výkon PR aktivit, který zahrnuje zejména:
 různorodou produktovou podporu IT4Innovations,
 organizační zajištění několika konferencí a až několika desítek akcí pro veřejnost a
zaměstnance ročně,
 řízení vztahů s veřejností,
 organizační zajištění interní komunikace,
 PR podpora v rámci řešených národních i mezinárodních projektů, propagace
výsledků a dohled nad dodržováním povinné publicity,
 organizační zajištění účastí na tuzemských i zahraničních veletrzích a konferencích,
 zajištění tiskových zpráv, PR článků a textů,
 koordinaci a rozvoj on-line komunikačních kanálů (webová stránka, sociální média),
 odborné řízení krizové komunikace.

Požadujeme:
-

praxi v oboru PR nebo marketingu nejméně 6 let,
2. stupeň VŠ vzdělání (Mgr., Ing.),
perfektní čeština slovem i písmem,
velmi dobrou znalost AJ slovem i písmem (minimálně B2, optimálně C1, bude ověřeno
testem),
prokazatelnou zkušenost s vedením menšího týmu po dobu minimálně 2 let.

Ideální profil kandidáta:
-

výborné komunikační a prezentační schopnosti,
výborné manažerské a organizační schopnosti a dovednosti,
schopnost vysokého pracovního nasazení a příležitostné práce přesčas,
zkušenosti s popularizací VaV,
týmový hráč orientovaný na výsledek.

Nabízíme:
-

managerskou pozici na úrovni středního managementu,
zajímavou práci v mezinárodním prostředí,
kreativní práci na unikátním pracovišti v ČR.
zajímavé finanční ohodnocení,
pružnou pracovní dobu a 6 týdnů dovolené,
dotované stravování a dobrou kávu zdarma,

-

parkování přímo na pracovišti,
služební notebook.

Termín nástupu: únor/březen 2019 nebo dle dohody
Přihlášky doložené motivačním dopisem a životopisem zasílejte do 7. 1. 2019 na emailovou adresu:
petra.brozova@vsb.cz, do předmětu emailové zprávy uvádějte prosím „VŘ na pozici Vedoucí oddělení
PR“.

