Olomouc 30.11.2021
Děkan Fakulty zdravotnických věd vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

PR a marketingový/á specialista/specialistka
Pracoviště: Fakulta zdravotnických věd
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Hněvotínská 3, Olomouc
Termín nástupu: 01.02.2022
Pracovní náplň
Příprava, průběžná aktualizace, implementace a vyhodnocení marketingové a komunikační
strategie fakulty.
Vytváření mediálních výstupů.
Tvůrčí psaní krátkých textů v českém i anglickém jazyce.
Fotografování pořádaných akcí.
Spolupráce s médii – novináři rozhlasu a televize, tištěnými médii.
Aktualizace obsahu stránek fakulty na sociálních sítích a webu (česky i anglicky).
Aktivní a systematické vyhledávání vhodných výsledků k propagaci.
Organizace a realizace eventů.
Fotografování pořádaných akcí.
Monitoringu výstupů.
Spolupráce s oddělením komunikace UPOL.
Analýza prováděných aktivit a reportování dosažených výsledků.
Vedení agend celoživotního vzdělávání.
Fakultní koordinátor systému Moodl.
Kvalifikační požadavky
VŠ vzdělání (mediální, společenskovědní).
Praxe v PR a marketingu min. 10 let.
Velmi dobrá znalost češtiny.
Anglický jazyk minimálně na úrovni B2 (slovem a písmem).
Zkušenost s fotografováním, příp. s natáčením krátkých videí.
Komunikační a organizační schopnosti.
Schopnost pracovat samostatně a učit se nové věci.
Řidičský průkaz skupiny B.
Pozitivní a iniciativní přístup k řešení problémů.
Schopnost prokazatelně doložit výsledky práce.
Co nabízíme
Stabilní zázemí špičkové univerzity.
30 dnů dovolené.
Příspěvek na stravování a další benefity.
Možnost vzdělávání a kariérního růstu.
Dokumenty k výběrovému řízení
Strukturovaný profesní životopis v českém jazyce
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc | T: 585 632 852
www.fzv.upol.cz

Sken dokladu o dosaženém vzdělání
Motivační dopis
V případě zájmu vyplňte prosím kontaktní formulář a zašlete nám požadované dokumenty
nejpozději do 31.12.2021.
Kontaktní osoba
Vévoda Jiří, Mgr., Ph.D., jiri.vevoda@upol.cz, +420585632850
Poznámka
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit
nebo zrušit výběrové řízení.
Předpokládaný termín výběrového řízení je stanoven na úterý 11.1.2022.

Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3 | 775 15 Olomouc | T: 585 632 852
www.fzv.upol.cz

