
Marketing koordinátor 
 

Miesto výkonu práce  
Tatranská Lomnica 

 

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok 

 

Termín nástupu 
január 2017 

 
Ponúkaný plat 
dohodou 

 

Náplň práce  
- Samostatná príprava kreatívnych a nápaditých marketingových kampaní a vizuálov na základe 

prijatých zadaní, kontrola správnosti zadaní, chýbajúcich informácií, získavanie potrebných 
informácií k príprave zadania na grafikov, agentúru alebo interné spracovanie. 

- Príprava zadaní pre grafikov, reklamnú agentúru, písanie kreatívnych textov pre marketingové 
materiály, výber fotografií, koordinácia grafikov, kontrola správnosti. 

- Príprava zadaní na prípravu tlačovín, komunikácia s tlačiarňou, špecifikácia technických 
požiadaviek, návrh a zabezpečenie materiálov a technológií pre optimálny výsledok. 

- Príprava zadaní a špecifikácia požiadaviek pre reklamné materiály, darčekové predmety a  iné. 
- Návrhy na zvyšovanie predaja v segmente hospitality cez marketingové aktivity. 
- Vyhľadávanie upsell príležitostí v rámci všetkých hospitality stredísk. 
- Navrhovanie aktivít na podporu predaja interným hosťom a externým návštevníkom na 

zakomponovanie do marketingovej stratégie a plánu aktivít. 
- Návrhy na zadávanie obsahu na hotelových web stránkach – spracovávanie textov, príprava 

banerov, napĺňanie obsahu do administračného systému, v spolupráci s ecommerce tímom.  
- Návrhy na zabezpečovanie aktuálnosti web stránok, vyhľadávanie aktuálneho obsahu, 

proaktívne napĺňanie obsahom v spolupráci s ecommerce tímom. 
- Návrhy na napĺňanie obsahu na stránkach sociálnych sietí a implementácia 
- Zadávanie prekladov textov externým prekladateľom, vlastný preklad podľa znalostí. 
- Komunikácia s dodávateľskými firmami. 
- Spolupracuje s celým marketingovým tímom na plnení spoločnej stratégie. 
- Administratívne práce. 

 

Požadujeme  
- podmienkou je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie smer - žurnalistika, masmediálna 

komunikácia, marketing, grafika, 
- kreativita, perfekcionizmus a zmysel pre detail, 
- znalosti copywritingu výhodou - bezchybné a zaujímavé písanie textov, 
- šikovná osoba ochotná pracovať a učiť sa nové veci, 
- základne znalosti z oblasti grafických programov výhodou, vhodné aj pre absolventov so 

znalosťou grafických programov a kreatívnym cítením  

- anglický jazyk - aktívne, 
- časová flexibilita a vysoké pracovné nasadenie, 
- pozitívny prístup k práci a kolegom. 

 

Výhody 

Práca v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier v mladom, flexibilnom kolektíve. Možnosť 

stravovania, lyžovania a rozsiahly sociálny program, poskytujeme ubytovanie. 

 

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila posielajte nám Vaše životopisy na nižšie uvedený mail. 

U všetkých dokumentov zasielaných našej spoločnosti uvádzajte prosím súhlas so spracovaním 

osobných údajov. V prípade veľkého počtu žiadostí nebude možné odpovedať všetkým uchádzačom. 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov za účelom osobného pohovoru. Za pochopenie 

ďakujeme. 

 

Kontaktná osoba: Ing. Kamila Szczekotová, 0902 932 652, szczekotova@tmr.sk 


