
 
 

 

Výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, zabývající se vývojem a výrobou kompozitních a 

sendvičových materiálů pro letectví, kosmonautiku, kolejovou a autobusovou dopravu vypisuje výběrové řízení na 

pracovní pozici 

PRACOVNÍK MARKETINGU A PERSONALISTIKY 

Máš zkušenost s náborem z interního HR nebo personální agentury? Chceš se této práci nadále 
věnovat a vzít si k tomu i zastřešení agendy HR marketingu, PR a marketingu? 

Náplň práce: 

• HR marketing (kreativní práce – videa, posty na sociální sítě a webové portály) - spoluvytváření 

strategie Employer Brandingu 

• příprava a realizace informačních a náborových kampaní 

• spolupráce se školami, institucemi a firmami 

• tvorba propagačních materiálů a firemního časopisu 

• vytvářet inzerci včetně sociálních sítí (Facebook, LinkedIn atd.), vybírat vhodné zdroje 

kandidátů, hledat potenciál 

• nábor zaměstnanců, vyhledávání nových kandidátů 

• komunikovat s uchazeči, napříč celou společností, ale i dalšími organizacemi 

• spolupráce s univerzitami a SŠ (workshopy, prezentace) 

• participovat na interních projektech, přicházet s návrhy na zlepšení 

• a vést velký kus administrativní agendy, která k personální práci neodmyslitelně patří 

• spoluorganizování teambuildingů a sportovních akcí 

• zajištění komunikace společnosti s veřejností (média, fans, zákazníci, partneři) 

• tvorba a aktualizace marketingových materiálů, prezentací a nosičů firemní identity, dohled nad 

dodržováním firemního stylu 

• tvorba, správa, údržba www stránek a profilů na specializovaných portálech a sociálních sítích 

(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram atd.) 

• spolupráce s obchodním oddělení a oddělením výzkumu a vývoje 

• interní a externí PR 

• prezentace činnosti společnosti 

 

 

Máš na to? 

• Máš zkušenost s náborem zaměstnanců jako interní HR nebo na straně personální agentury 

alespoň 2 roky? 

• Máš zkušenosti s marketingovými aktivitami a PR? 

• Jsi na sociálních sítích jako doma? 

• Ovládáš na uživatelské úrovni MS Office (Excel i Word), grafické programy, případně i nějaký 

personální systém? 

• Máš výborné organizační schopnosti, jsi samostatná/ý a pečlivá/ý? 

• Jsou Tvé komunikační a prezentační dovednosti na vysoké úrovni? 

• Máš profesionální a příjemné vystupování a jsi odolná/ý vůči stresu? 

• Domluvíš se anglicky na úrovni B2? 

• Máš SŠ/VŠ vzdělání? 
 

Pak máš na to stát se naším Pracovníkem marketingu a personalistiky. 

 



 
 

 

Nabízíme: 

• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti 

• dlouhodobý pracovní vztah 

• příjemný a dynamický pracovní kolektiv 

• pružnou pracovní dobu 

• možnost práce z domova (homeoffice) 

• možnost zkráceného úvazku 

• výkonnostní odměny 

• možnost zapojení se do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek i pro rodinné 

příslušníky 

• 25 dnů dovolené 

• příspěvek na stravování 

• zajímavé firemní akce 

• příspěvek na životní pojištění 

• možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělání 

 

V případě, že vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a váš strukturovaný 

životopis v českém jazyce na níže uvedenou e-mailovou adresu. Do předmětu mailu prosím uveďte 

název pozice. 

Kontakt: e-mail: kariera@5M.cz, tel.: 778881998. 

Veškeré vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez vašeho předchozího 

souhlasu dále šířeny. 

Zasláním vašeho životopisu poskytujete společnosti 5M s.r.o. váš souhlas se zpracováním a uchováním 

vašich osobních údajů za účelem a po dobu realizace výběrového řízení v souladu se Zákonem o 

ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 

2016/679. 


