HLEDÁME (BUDOUCÍ) PRODUKTOVOU HVĚZDU!
Jsme Babičkářství – start-up, který rozdává radost napříč generacemi. Začali jsme v České republice
vydáváním knížek „Babičko, vyprávěj“ a „Dědečku, vyprávěj“. Od té doby jsme vytvořili mnoho
dalších knížek a jiných dárků pro babičky a dědečky, ale i pro celou rodinu. Dnes působíme v České
republice, na Slovensku, v Polsku, Itálii a ve Francii. Hledáme produkťáka, který nás posune výše,
pomůže nám realizovat nové nápady a expandovat do dalších zemí. Hledáme člověka, který se
nezalekne velké výzvy a bude růst společně s námi.

„PRODUKTOVÝ MANAŽER“
Vyzkoušíš si, jaké to je, tvořit produkt od samotného nápadu až po uvedení na trh a jeho komunikaci. Bude to
dobrodružné, zajímavé, zároveň náročné, ale hodně se při tom naučíš. Výsledky tvé práce budou dělat radost
tisícům lidí.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CO BUDEŠ KONKRÉTNĚ DĚLAT:
spolupracovat na tvorbě nových produktů
analyzovat trh, tvořit a testovat nápady
realizovat produkty – jednat s grafiky, překladateli, výrobci, dělat korektury…
spolupracovat na on-line marketingu při komunikaci produktů (PPC, FB, vylepšování stávajících webů,
analytika…)
jednat s partnery v různých zemích, kde chceme působit (vyhledávání nových partnerů, řízení stávajících
partnerů)
hledat nové produkty
přicházet s vlastními nápady a realizovat je

KOHO HLEDÁME, ABY MEZI NÁS DOBŘE ZAPADL:
nadšence, kterého bude práce bavit
někoho, kdo vždy najde cestu i tam, kde by to většina lidí vzdala
člověka, který dokáže projekt dokončit – dobře a včas, i když se u toho zapotí
toho, kdo umí komunikovat s lidmi (česky, bez problémů anglicky, empaticky a asertivně :-)
někoho, kdo bude přinášet nové nápady a svěží vítr
toho, pro koho bude Babičkářství srdcovou záležitostí s vysokou prioritou, které dává svůj čas i energii a
možná i něco navíc

CO TI NABÍZÍME:
jsme fajn parta - rádi tvoříme nové věci a názor každého má u nás svou váhu
nabízíme flexibilitu – jak ve velikosti úvazku, tak v jeho formě (PP, DPP, DPČ nebo ŽL); pro to správné
ponoření do práce by to ale nemělo být méně než 20 hodin týdně – práce je ideální i pro studenty VŠ
pracovat můžete samozřejmě částečně i z domova
bonusy za dobré výsledky
po zaučení nabízíme vysokou míru samostatnosti a zodpovědnost za vlastní projekty
naučíš se u nás víc než v korporaci – o podnikání, marketingu, obchodu, financích, projektovém
managementu…
používáme nejmodernější metody marketingu a komunikace, nabízíme možnost vzdělávání
s námi můžeš dále růst a zároveň ti zkušenost u nás otevře dveře do produktových a marketingových
oddělení velkých firem nebo do rozjezdu vlastního podnikání
žádné zdlouhavé procesy a schvalování - máme tah na branku v krvi
poznáš s námi jinou kulturu a trhy v zemích, kde působíme
Pokud tě práce u nás láká a chceš se dozvědět více, pošli nám, prosím, svůj stručný životopis. Do
stejného dokumentu také v rozsahu 10 vět připiš, proč tě práce u nás zaujala a proč si myslíš, že
právě ty jsi ten/ta, koho si máme do týmu vybrat. My se ti začátkem listopadu ozveme ohledně dalšího
postupu a velmi pravděpodobně tě budeme chtít poznat blíže.
Kontakt: kolegove@babickarstvi.cz

www.babickarstvi.cz

Kancelář: Pod Děvínem 44, Praha 5 (10 min od metra Anděl)

