
 
 
 
 
 
 

PR asistent/ ka (částečný úvazek) 
 

Jsme Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se sídlem v Buštěhradu u Kladna. 
Propojujeme vědu s průmyslem a přinášíme na trh nová řešení, která svým uživatelům pomáhají být 
v technologii o krok napřed. V UCEEB nás spojuje zájem o budovy, životní prostředí a trvale udržitelný 
rozvoj. Za pět let jsme hodně vyrostli, a proto do našeho marketingového týmu hledáme posilu.  

Nemusíš nutně znát marketingové prostředí, ale pokud máš chuť si to vyzkoušet a zároveň již máš 
základní zkušenosti s redakčními systémy a s online nástrojem MailChimp, pak hledáme právě tebe! 
 

Co tě čeká?  

 Tvorba a rozesílání newsletterů (prostřednictvím online nástroje MailChimp) 

 Výpomoc s produkcí (tiskoviny a eventy) 

 Správa webových stránek (administrace a obsah webu) 

 Správa promo materiálů a reklamních předmětů (aktualizace textu, doplnění počtu, atd.) 

 Marketingová a PR podpora 

Jaké znalosti a dovednosti bys měl/a mít? 

 Znalost nástroje MailChimp a redakčních systémů  

 Organizační schopnosti 

 Samostatnost a pečlivost 

 Smysl pro pořádek a schopnost vytvářet ve věcech systém 

 Umět pracovat v týmu a otevřeně komunikovat 
 

A co ti můžeme nabídnout?  
 

 Možnost pracovat ve vědě a výzkumu a být tak u projektů, které vrací zelenou a modrou barvu naší 

Zemi 

 Práci v moderní budově a v klidném prostředí nedaleko Prahy (možnost využití systému sdílené 
dopravy) 

 Částečný úvazek (2,5 dne v týdnu); vhodné i pro studenty a maminky na mateřské 

 Různorodost projektů, možnost realizace vlastních nápadů a osobního rozvoje; možnost studovat 

cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština, španělština) 

 Práci v přátelském kolektivu (společné snídaně, sportovní události, firemní večírky a teambuilding) a 

k tomu všemu bezedná káva, čaj, limonáda 

 Pružnou pracovní dobu, 30 dní dovolené (na plný úvazek) 

 

Pokud jsme tě zaujali a vzbudili v tobě alespoň trošku zvědavosti, zašli nám svůj strukturovaný  životopis 

spolu s motivačním dopisem do 6. 11. 2019 na emailovou adresu gabriela.urbaskova@cvut.cz. Anebo se 

zastav na šálek kávy anebo čaje; rádi ti o pozici řekneme více osobně! 

Do 2 týdnů od zaslání obdržíš od nás vyjádření, popřípadě pozvání k pohovoru. Zasláním těchto osobních dokumentů uchazeči 

souhlasí s jejich uchováním po dobu výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány / smazány. 


