
 

Specialista pro komunikaci a marketing – 20 hodin týdně  

Chcete být součástí profesionálního PR týmu mezinárodní společnosti v oboru energetiky? 
Upřednostňujete dlouhodobou spolupráci při studiu komunikace – práce 20 hodin v týdnu? 
Do týmu pražské centrály hledáme kolegu/kolegyni na pozici „Specialista pro komunikaci a marketing“. 
 
Energetická skupina MVV Energie CZ patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České 
republice. Zabýváme se také vysokoúčinnou výrobou elektřiny, energetickým využitím odpadu a projekty 
energetických úspor. Služby poskytujeme obyvatelům, průmyslovým podnikům a municipální sféře v patnácti 
městech ČR. Řídíme se heslem „Zodpovědná energie“. 

Jaká bude Vaše práce 

 Spolupráce při řízení interní a externí komunikace 
 Zajištění marketingové prezentace mateřské společnosti před zákazníky, veřejností i zaměstnanci 
 Podpora marketingové prezentace dceřiných společností skupiny 
 Spolupráce na marketingových plánech a strategii společností skupiny 
 Rozvoj online komunikace ve skupině (webové stránky, sociální sítě, nová média) 
 Organizace akcí, monitorování tisku a spolupráce s médii 
 Zajištění propagačních materiálů pro skupinu (výroční zprávy, tiskoviny, promo) 
 Marketingová podpora kolegům a ad-hoc úkoly 
 Pozice je podřízena Manažerovi komunikace a marketingu 

Co od Vás očekáváme 

 Vzdělání VŠ v oboru marketingu, žurnalistiky, energetiky – absolvent či student třetího a vyšších ročníků 
 Prokazatelná praxe v psaní textů a tvorbě marketingových materiálů 
 Velmi dobrá znalost online prostředí a MS Office (Word, PowerPoint, Excel), znalost grafických programů  
 Vynikající znalost českého jazyka, znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 
 Řidičský průkaz skupiny B  
 Kreativní a koncepční myšlení, loajalita, úroveň vystupování a komunikace – mluvený a písemný projev  
 Spolehlivost, pečlivost, odpovědnost a samostatnost, organizační schopnosti 
 Dlouhodobou spolupráci  

Co můžete čekat od nás:  

 Práci na částečný pracovní úvazek (20 hodin týdně) – flexibilita dle vzájemné dohody 
 Pracovní smlouvu na 1 rok s možností prodloužení 
 Velmi dobré finanční ohodnocení v závislosti na dosavadních zkušenostech a výsledcích práce 
 Zaměstnanecké benefity: mobilní telefon, stravenky, odborné vzdělávání, jazykové kurzy, týden dovolené 

navíc, sick days, penzijní připojištění, zaměstnanecké akce, nápoje na pracovišti apod. 
 Získání zajímavých zkušeností v rámci komplexní agendy komunikace a marketingu 
 Zázemí mezinárodní společnosti v oboru energetiky 
 Moderní pracovní prostředí a příjemný kolektiv 
 Nástup možný ihned, příp. dle dohody 
 
 

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete prosím Váš životopis  

na jobs@mvv.cz a do předmětu e-mailu uveďte „Specialista MK“  

MVV Energie CZ a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, tel.: 272 113 113, www.mvv.cz 
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