
 
 

 

PR manažer/ka  

Popis pracovní pozice Vám nejlépe přiblížíme z popisu jednoho vzorového pracovního dne 

Krásné slunečné pondělí Vám začne v osm hodin poradou všech instruktorů. Dnes přijíždí 

sedm škol, které u nás stráví tři až pět dní na zážitkových pobytech. Někteří instruktoři už 

přijdou v kostýmech, jiní si připravují sportovní program. Dozvíte se názvy škol, věk dětí a 

také to, jestli v týdnu potkáte na Březové spoustu dětí v převleku Angry birds nebo středověké 

rytíře. Informace potřebujete proto, že rodiče, kteří k nám děti na pobyt posílají, netrpělivě 

čekají u počítače na první zprávy o příjezdu jejich školy do střediska. Každý následující den 

pak rodiče netrpělivě vyhlíží nové fotografie z pobytu jejich školy, aby si mohli prohlédnout, 

že se děti u nás nenudí a mají spousty krásných zážitků, kterými se rádi pochlubí i kolegům v 

práci a rodině. Díky Vašim fotkám mají přehled.  

Určitě se také ráno na poradě potřebujete domluvit s instruktory a vedením střediska na 

víkendové akci Den otevřených dveří na Březové, kterou jste celou zorganizoval/a, budete 

potřebovat jejich pomoc, aby vše klaplo.  

Po poradě stihnete rychlou kávu, než si vezmete foťák a jdete do "terénu". Máte všechny 

příjezdy nafocené a nahrané na facebooku, proto si jdete dát oběd, u kterého přemýšlíte o 

tiskové zprávě k víkendové akci, kontrolujete si, že jste pozval/a všechny novináře a důležité 

firemní partnery.  

Po obědě si připravujete ve spolupráci s vedoucí marketingového oddělení tiskové materiály 

ke dni otevřených dveří a procházíte si itinerář. Vše je připraveno. Ještě napíšete aktuality na 

web Březová a znovu berete fotoaparát, protože se právě rozjíždí odpolední program všech 

škol, které jsou právě na Březové. Každé dítě si chce dát jako profilovku svou fotku z lezecké 

stěny nebo lanového centra.  

Jdete na odpolední svačinu a kávu na dětský bar. Sedí tam paní učitelky, tak se s nimi na 

chvíli zastavíte, abyste zjistil/a, jak se jim u nás líbí. Také zjistíte, že dochází reklamní 

předměty, které máte ve skladu, je třeba je doplnit. Stáhnutím fotografií a výběrem fotek z 

odpoledne pak končí hezké slunečné pondělí na Březové.    

 



 
 

 

 

Náplň práce 

- psaní článků a aktualit pro web i sociální média  

- fotografování a základní úprava fotografií  

- pořádání akcí pro média a komunikace s novináři  

- vedení skladu marketingových předmětů  

- aktualizace webových stránek s ohledem na SEO optimalizaci  

Požadavky 

- precizní znalost českého jazyka  

- spolehlivost, smysl pro detail, smysl pro kontrolu, systémovost  

- důslednost a preciznost  

- týmovost, asertivita, komunikativnost, psychická odolnost  

- dovednost v psaní na počítači (rychlá a bezchybná, pravopisně) 

- schopnost umět si vyhledat informace, práce s informačními zdroji 

- časová flexibilita  

- zájem učit se nové dovednosti, zvláště v oblasti grafiky, předchozí znalost photoshopu 

výhodou 

- důkladná znalost naší firemní nabídky   

Nabízíme 

- velmi dobré mzdové ohodnocení 

- v případě zájmu celoroční bezplatné ubytování, stravu  

- možnost osobního růstu, vzdělávání se, prostor pro vytváření vlastních nápadů a projektů  

- stát se součástí uznávané celorepublikové značky  

 

Své životopisy a motivační dopisy posílejte na info@istan.cz do 28.2.2017 Více informací o 

této pozici získáte na čísle 777 832 734.  

 

 


