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RRA PK vyhlašuje výběrové řízení na pozici marketingového manažera projektu  

„Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. 

 

Smart akcelerátor Pardubického kraje II je projekt zaměřený na podporu a rozvoj inovačního prostředí v kraji. 

Jednou z klíčových aktivit projektu je Marketingová a komunikační strategie kraje. Na pozici marketingového 

manažera (společně s dalšími kolegy) budete vytvářet a propagovat značku Parádní kraj, specificky budete 

zodpovědní za online marketing a zprávu sociálních sítí, včetně přípravy textů. 

Popis pozice: 

• zajištění realizace a rozvoje marketingové strategie a marketingového komunikačního plánu 

inovačního prostředí v kraji;  

• spolupráce při přípravě a realizaci výběrových řízení;  

• zodpovědnost za dodržování harmonogramu svěřené aktivity projektu, zodpovědnost za plnění cílů 

klíčové aktivity projektu, zajištění plnění indikátorů klíčové aktivity projektu;  

• zpracovávání podkladů a přímých výstupů pro zajištění administrativních potřeb projektu (pro zajištění 

dotačního managementu projektu);  

• úzká komunikace a spolupráce s celým RIS3 týmem při monitoringu a vyhodnocování efektů 

realizovaných aktivit projektu,  

• účast na relevantních jednáních organizovaných krajským RIS3 týmem a Národním RIS3 manažerem;  

• účast na vzdělávání a odborných platformách. 

Požadujeme: 

• Zkušenost s vytvářením a administrací webových stránek; 

• znalost prostředí sociálních sítí a zkušenost s jejich správou; 

• znalost on-line marketingu, což znamená orientace v nástrojích Google Analytics, Google AdWords, 
Sklik, Business Manager; 

• zkušenosti s psaním textů/copywriting – příprava příspěvků na Facebook, LinkedIn a Instagram, 
příprava tiskových zpráv a dalších textů; 

• výborná znalost gramatiky, stylistické dovednosti, schopnost editovat texty a provádět jazykové 

korektury, výborné prezentační a komunikační dovednosti; 

• základní znalost některého z grafických programů pro grafické zpracování příspěvků na sociální sítě; 

• zkušenost s vedením projektů; 

• spolehlivost, samostatnost a sebemotivace;  

• Aj výhodou. 

Nabízíme: 

• dohodu o pracovní činnosti do výše polovičního úvazku; 

• nadstandartní hodinovou odměnu; 

• vzdělávání v oblasti inovací; 

• nástup možný ihned. 

 

Životopis s prokázanými kvalifikačními požadavky a kopii dokumentu prokazující nejvyšší dosažené vzdělání 

zasílejte na: klara.stefancova@rrapk.cz do 10. července 2020. K pohovorům budou pozvání vybraní uchazeči. 
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