
Marketing koordinátor 

Tatry mountain resorts, a.s. 

Miesto práce 

Poprad 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

ASAP 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

1.) 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. 

2.) Príprava zadaní pre grafikov, reklamnú agentúru, písanie kreatívnych textov pre 

marketingové materiály, výber fotografií, koordinácia grafikov, kontrola správnosti. 

3.) Príprava zadaní na prípravu tlačovín, komunikácia s tlačiarňou, špecifikácia 

technických požiadaviek, návrh a zabezpečenie materiálov a technológií pre optimálny 

výsledok. 

4.) Príprava zadaní a špecifikácia požiadaviek pre reklamné materiály, darčekové 

predmety a iné. 

5.) Návrhy na zvyšovanie predaja v segmente hospitality cez marketingové aktivity. 

6.) Vyhľadávanie upsell príležitostí v rámci všetkých hospitality stredísk. 

7.) Navrhovanie aktivít na podporu predaja interným hosťom a externým návštevníkom 

na zakomponovanie do marketingovej stratégie a plánu aktivít. 

8.) Návrhy na zadávanie obsahu na hotelových web stránkach – spracovávanie textov, 

príprava banerov, napĺňanie obsahu do administračného systému, v spolupráci s 

ecommerce tímom.  

9.) Návrhy na zabezpečovanie aktuálnosti web stránok, vyhľadávanie aktuálneho 

obsahu, proaktívne napĺňanie obsahom v spolupráci s ecommerce tímom. 

11.) Návrhy na napĺňanie obsahu na stránkach sociálnych sietí a implementácia. 

12.) Zadávanie prekladov textov externým prekladateľom, vlastný preklad podľa znalostí. 

13.) Komunikácia s dodávateľskými firmami. 

15.) Spolupracuje s celým marketingovým tímom na plnení spoločnej stratégie. 

16.) Administratívne práce. 



 

Miesto výkonu práce: POPRAD 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Práca v atraktívnom prostredí vo Vysokých Tatrách vo flexibilnom a mladom kolektíve. 

 

Poskytujeme možnosť lyžovania a rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass, 

množstvo zliav a výhod ). 

Informácie o výberovom konaní 

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. 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

marketing, žurnalistika, masmediálna komunikácia 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Počítačové znalosti - používateľ 

Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- podmienkou je stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie smer - žurnalistika, 

masmediálna komunikácia, marketing, grafika, 



- vhodné aj pre absolventov so znalosťou grafických programov a kreatívnym cítením, 

- 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,  

- anglický jazyk - aktívne, 

- časová flexibilita a vysoké pracovné nasadenie, 

- pozitívny prístup k práci a kolegom. 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. je najväčším subjektom v oblasti 

cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske 

strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier, ako aj sieť športových obchodov 

a zážitkových aktivít pri týchto strediskách. V regióne Liptov prevádzkuje aj Tatralandiu, 

ktorá sa od leta 2016 stala najväčším areálom vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej 

Európe a zároveň jediným, kde si môžete aj zasurfovať.  

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. má záujem zamestnávať talentovaných, 

motivovaných a lojálnych zamestnancov. Našim zamestnancom umožňujeme profesijný 

rast a dávame príležitosť využiť svoj potenciál. 

Počet zamestnancov 

500-999 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Tatry mountain resorts, a.s. 

Demänovská Dolina 72  

031 01 Liptovský Mikuláš 

http://www.tmr.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Kamila Szczekotová, Ing. 

Tel.: 421902932652 

E-mail: poslať životopis 

 

http://www.tmr.sk/
tel:421902932652
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3178916&inc_stat=1

