
PR a marketingový špecialista/špecialistka

Miesto práce: remote (s možnosťou dochádzania do Bratislavy)

Druh pracovného pomeru: externá spolupráca, 10 hodín/týždeň

Termín nástupu: 1.6.2022

Mzdové podmienky: 350 eur brutto, na faktúru

Popis pozície:

Na externú spoluprácu hľadáme kreatívnu dušu s hlavou plnou nápadov, zdatnú slovom aj
písmom, ktorá sa nebojí tvoriť, ale svoju tvorbu aj komunikovať, a má srdce zapálené pre
témy duševného zdravia. Tento srdciar či srdciarka by nemal/a byť úplný nováčik -
nečakáme, samozrejme, seniora s 5+ ročnou skúsenosťou, ale vyžadujeme “mid-a”, ktorý
má know-how fungovania sociálnych sietí, peknú štylistiku, hovorené slovo, kopu nápadov a
nebojácnu komunikatívnosť.

Náplň práce:

✓ obsahová príprava a nahrávanie podcastov
✓ tvorba grafík v Canve
✓ komunikácia s novinármi
✓ príprava a realizácia live-streamov 1x mesačne
✓ písanie blogov/článkov a ich nahadzovanie na web
✓ rozvoj marketingovej komunikácie a PR organizácie Chuť žiť
✓ správa Facebooku

Zamestnanecké výhody, benefity:

✓ veľký priestor pre kreativitu a sebarealizáciu
✓ sebarozvoj
✓ zmysluplnosť a spätná väzba od klientov a prijímateľov služieb organizácie
✓ sloboda v práci
✓ home office s možnosťou práce v priestoroch Centra Chuť žiť na Štefánikovej 47
✓ flexibilná pracovná doba
✓ príjemné priestory a neobmedzené množstvo kávy a čaju
✓ výnimočná tímová kultúra
✓ nové vedomosti v téme duševného zdravia a porúch príjmu potravy



Informácie o výberovom konaní

Ak vás ponuka zaujala, pošlite nám, prosím, životopis a motivačný list na e-mail
kontakt@chutzit.sk do 15.5.2022 (vrátane). Vopred ďakujeme za záujem :-)

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
marketing, žurnalistika

Jazykové znalosti
Slovenský jazyk - Expert (C2) a Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Prax na pozícii/v oblasti
min. 2 - 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

✓ cit pre ústny a písaný prejav, dobrá gramatika a skvelá štylistika
✓ kreativita
✓ samostatnosť, dôslednosť a spoľahlivosť
✓ používanie grafického nástroja CANVA
✓ znalosť fungovania sociálnych sietí
✓ koncepčné myslenie
✓ komunikatívnosť, bezproblémová komunikácia v online aj offline priestore
✓ základné znalosti PR
✓ orientácia v témach duševného zdravia a porúch príjmu potravy výhodou
✓ možnosť dochádzať do priestorov Centra Chuť žiť v Bratislave
✓ láskavé srdce zapálené pre neziskový sektor :-)


