Sbírejte zkušenosti u evropského lídra na word-of-mouth a collaborative marketing!
trnd bylo již před 12 lety průkopníkem WOM v Evropě. Stali jsme se nejen lídrem v oboru, ale také jsme pokročili na
mnohem komplexnější úroveň zvanou collaborative marketing. Máme za sebou více než 1200 kampaní vč. projektů pro
největší hráče jako P&G, Samsung, L’Oreál, Nestlé, Philips, Heineken, Coca Cola (a mnoho dalších) a máme pobočky v 9
evropských metropolích. Jsme hrdým průkopníkem, lídrem i inovátorem trhu.
Pro naši pražskou pobočku (zodpovědnou za ČR a Slovensko) hledáme skvělého kandidáta/ku na nově vytvořenou
asistentskou pozici.

Hlavní náplň práce:
Budeš podporovat náš lokální tým v různých úkolech v oblasti sales, marketingu či produkce/operací. Zároveň nabízíme
možnost také pracovat přímo s našimi projektovými manažery a sbírat tak přímou zkušenost ve word-of-mouth a
collaborative marketingu z našich kampaní. Budeš mít jedinečnou příležitost získat zkušenosti jak se standardními
marketingovými a obchodními principy, tak i prozkoumat inovativní svět collaborative marketingu. Hledáme zapáleného
studenta či studentku s patřičnou motivací, orientací na výsledky, talentem zvládat rozlišné úkoly a zájmem o nové věci.
Z hlediska vytížení je spíše ideální posluchač/ka posledního ročníku či čerstvý absolvent/ka, ale to necháme na tobě.

Požadavky:
Velmi dobrá znalost anglického (komunikace s centrálou a ostatními trnd pobočkami, schopnost porozumět anglickým
materiálům) a českého jazyka.
Dobré komunikační schopnosti (komunikace s dodavateli, hledání řešení, účast na trnd eventech apod.)
Česká gramatika a psaní (krátké překlady, korektury, komunikace s dodavateli, potenciálně copywriting)
Znalost práce na PC (Excel, Power Point, Word) a schopnost učit se (trnd software/systémy)
Zodpovědnost, schopnost dotáhnout úkoly do konce, samostatnost, pozitivní myšlení, ochota učit se novým věcem
Uvítáme hlubší zájem o marketing a zájem o dlouhodobější spolupráci
Časová náročnost 1,5 - 2,5 dne v týdnu (v případě prokazatelných schopností Tě rádi zapojíme více)

Nabízíme:
Možnost praxe a získávání zkušeností u lídra v oboru a inovátora marketingových přístupů
Přátelskou a velmi otevřenou firemní kulturu, přátelský kolektiv
Práci v centru Prahy se skvělou dopravní dostupností (I.P. Pavlova), farmářské trhy a trendy obchůdky doslova za rohem
Možnost stát se naším plnohodnotným kolegou/kolegyní - práce na plný úvazek v trnd CEE

Zní ti WOM a collaborative marketing zajímavě? Pošli nám své CV (motivační dopis vítáme) na jobs@trnd.cz
Těšíme se a každopádně přejeme slunný červen :-)

