
 

Marketingový špecialista, správca web stránky 

pre Aquaparky 

Informácie o pracovnom mieste 

 Miesto práce:  Liptovský Mikuláš 
 Ponúkaný plat (brutto): dohodou 
 Termín nástupu: ihneď, resp. dohodou 

Náplň práce: 

• vytváranie a správa obsahu web stránok 
• umiestňovanie textového, obrazového a audiovizuálneho obsahu na web stránky 
• cielene využívať sociálne siete a online nástroje pre efektívny online marketing 
• analyzovať a monitorovať efektivitu využívania online nástrojov a navrhovať zlepšenia 
• tvoriť materiály, dokumenty (fotky, videá, rozhovory...) pre online marketing a nasadzovať ich do 
online nástrojov 
• copywriting textov a článkov 
• aktívna spolupráca s marketingovým oddelením 
• participácia na projektoch, kampaniach, eventoch marketingového oddelenia (prevádzkový 
marketing, ankety, spracovanie štatistík, účasť na eventoch i aktívna pomoc s ich zabezpečením) 
Neposkytujeme ubytovanie. 

Iné výhody: 

Práca v atraktívnom prostredí v mladom a dynamickom kolektíve, získanie cenných skúseností, 
možnosť sebarealizácie a odborného rastu, ako aj možnosť prejaviť samostatnosť a kreativitu. 
Poskytujeme možnosť lyžovania a rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass, množstvo zliav a 
výhod ). 
NEPOSKYTUJEME UBYTOVANIE. 

Požiadavky na zamestnanca 
Vzdelanie :  min.  stredoškolské s maturitou, resp. vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, resp. 

vysokoškolské II. stupňa, zameranie: marketing 

Jazykové znalosti: Anglický jazyk - na pokročilej úrovni (slovom aj písmom)  

Počítačové znalosti:  Google Analytics , Adwords – pokročilý, Microsoft Excel, Word, Outlook, 

PowerPoint 

Požadujeme :  

prax na pozícii správca webu , znalosť anglického jazyka – pokročilý, výhodou znalosť poľského jazyka, 
skúsenosti s on-line marketingovými aktivitami (práca v google analytics a google adwords, správa 
profilov na sociálnych sieťach, SEO a content marketing, e-mail marketing), prehľad v aktuálnych 
trendoch marketingu, analytické, strategické a kreatívne myslenie, chuť učiť sa nové veci a rozvíjať 
svoju osobnosť, samostatnosť, ale aj schopnosť pracovať v tíme, efektívnosť v dosahovaní cieľov. 

 

 

 



 

 

 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila posielajte nám Vaše štruktúrované životopisy spolu so 
žiadosťou.  
V prípade veľkého počtu žiadostí nebude možné odpovedať všetkým uchádzačom. Kontaktovať 
budeme iba vybraných uchádzačov za účelom osobného pohovoru. 
Za pochopenie ďakujeme. 
 
Kontakt :  Magdaléna Kudelová 
Tel.: +421 9054 974 947 
E-mail: kudelova@tmr.sk 


