Chart Ferox, a.s.
přední světový výrobce kryogenních zařízení na skladování a
distribuci technických plynů s téměř 80ti letou tradicí.

Dynamic, creative, ready to work in an international team with fluency in English,
out of the box thinker and ready to support with ideas

MARKETING COORDINATOR
Jsi markeťák tělem i duší? To, co tě zdobí je kreativa, ale jsi schopný také myslet
strategicky? Umíš přemýšlet „out of box“? Jsi připravený na koordinaci marketingu v rámci
mezinárodní spolupráce? Pak jsi ten pravý, koho právě hledáme do party na pozici
Marketing Coordinator.
Co budeš mít v naší partě na starosti:
► Podporovat a koordinovat nastavenou marketingovou strategii.
► Úzce spolupracovat s marketingovým ředitelem EMEA & Indie.
► Být prostředníkem mezi manažery prodeje, produktovými manažery a marketingovými týmy
Chart v USA.
► Aktivně se účastnit prodejních kampaní a komunikace v rámci regionu EMEA.
► Organizovat a koordinovat marketingové akce, konference a veletrhy.
► Podporovat marketingové manažery při organizování a koordinaci komunikačních a
reklamních kampaní.
► Koordinovat tiskové zprávy, podporu článků, zpravodajů a dalších informačních nástrojů.
► Spravovat příspěvky na sociálních sítích v rámci regionu.
► Podporovat a spravovat propagační materiály pro Chart Evropa a další lokality.
► Podporu při přípravě a tvorbě prezentací, brožur, vizitek a dalších marketingových
materiálů a udržování jejich dostatečné úrovně zásob.
► Podporovat sledování marketingového rozpočtu.
► Spolupracovat a podporovat správu dat na SharePointu.
Co by ti jako členovi naší party nemělo chybět
► SŠ/ VŠ vzdělání.
► Vysoká kreativita, vynikající verbální a písemné komunikační schopnosti.
► Diplom, certifikace nebo zkušenosti z marketingu, komunikace a řízení projektů.
► Plynulá znalost AJ slovem i písmem (NJ výhodou).
► Velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, Word, PPT, Excel, Teams, Outlook).
► Osobní
organizovanost, spolehlivost, komunikativnost, organizační schopnosti,
odpovědnost.
► Schopnost pracovat samostatně i uvnitř týmu v dynamickém prostředí změn.
► Analytické schopnosti, schopnost přesvědčit publikum, schopnost orientovat se v sociálních
sítích.
► Pracovní zkušenosti s digitálním marketingem a navrhování digitálních kampaní.
Bližší informace:
Daniela Prášková
412 507 555
daniela.praskova@chartindustries.com

www.jsmeparta.cz

Chart Ferox, a.s.

Chart Ferox, a.s.
přední světový výrobce kryogenních zařízení na skladování a
distribuci technických plynů s téměř 80ti letou tradicí.

Co ti v naší partě můžeme nabídnout
► Možnost podílet se na rozvoji marketingu světového lídra v oblasti B2B.
► Pracovat samostatně, ale i v mezinárodním týmu a mít odpovědnost.
► Možnost posouvat se ve svých schopnostech a navrhovat řešení marketingové komunikace.
► Práce na marketingu pro ojedinělý obor kryogeniky.
► Odměnu nad úrovní podobných pozic v kraji.
► Možnost cestovat, prezentovat a účastnit se veletrhů a výstav.
► Služební notebook a telefon jsou samozřejmostí.
► Finanční podpora tvých volnočasových aktivit.
► Mnoho dalších benefitů.
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