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PRODUKTOVÝ MANAŽER
Náplň práce:
-

spolupráce při tvorbě marketingové strategie a její realizaci,

-

řízení procesů produktového marketingu, včetně návrhu nových produktů,

-

monitoring trhu, zákazníků, konkurence a trendů v oblasti produktového portfolia společnosti,

-

analýza marketingových dat vztažených k produktu a navrhování nových příležitostí,

-

péče o databázi produktových dat,

-

tvorba produktových materiálů,

-

produktová školení a vzdělávání obchodních reprezentantů firmy,

-

účast na veletrzích a obchodních jednáních se zaměřením na produktový management,

-

spolupráce při přípravě marketingových aktivit (mailing, PR, …) včetně komunikace napříč celou
společností.

Požadujeme:
-

minimálně SŠ vzdělání

-

praxe na obdobné pozici

-

znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

-

výborná znalost MS Office a internetu

-

velmi dobré komunikativní a vyjednávací schopnosti

-

aktivní a koncepční přístup

-

vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení

-

ochota zdokonalovat své znalosti a dovednosti

-

týmový duch

-

řidičský průkaz sk. B

-

výhodou zkušenosti z výrobních procesů včetně řízení kvality

-

výhodou znalost informačního systému SAP a práce v CRM prostředí

Poskytnutím svých osobních údajů uvedených v zaslaných materiálech naší společnosti,
dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi, a to na dobu do odvolání Vašeho
souhlasu, za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Současně tím potvrzujete, že osobní
údaje uvedené v zaslaných materiálech jsou pravdivé a úplné.
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Nabízíme:






Pracovní smlouvu na dobu určitou, při příznivých pracovních výsledcích s možností na dobu
neurčitou.
BENEFITY:
5 týdnů dovolené, 3 dny mimořádného volna, systém závodního stravování, systém Gallery
Beta, penzijní připojištění 500,- Kč/měsíčně po prvním roce pracovního poměru, příspěvek
na dětské rekreace a jiné.
Nástup dle dohody
Místo výkonu práce - Nový Bor
V případě Vašeho zájmu o zařazení do výběrového řízení nám zašlete strukturovaný životopis
a průvodní dopis na e-mail: irena.bartosova@crystalex.cz.

Poskytnutím svých osobních údajů uvedených v zaslaných materiálech naší společnosti,
dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi, a to na dobu do odvolání Vašeho
souhlasu, za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Současně tím potvrzujete, že osobní
údaje uvedené v zaslaných materiálech jsou pravdivé a úplné.

