Chcete pracovat pro lídra trhu, v progresivní české společnosti se silným zázemím? V dynamickém a
přátelském prostředí? Umíme ocenit Vaše schopnosti i zkušenosti. Jsme silná mediální skupina
provozující TV Relax a TV Rebel, nejposlouchanější moravské Radio Čas a Radio Čas Rock, a nově
progresivní Rádio Dálnice a regionální zpravodajské stanice INFO TV.
Promo oddělení mediální skupiny hledá novou kolegyni/kolegu na pozici „Brand Ambassador“ pro
Rádio Dálnice a Info TV Brno.

Co budete dělat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysílat pozitivní náboj z práce pro ambiciózní a skvěle nakopnuté projekty Rádia Dálnice a
Info TV
obchodně dojednávat a ladit spolupráci s partnery (např. benzínové pumpy a motoresty)
řešit branding míst v blízkosti dálničních tahů (např. polep kiosku u benzínových pump) nebo
na zajímavých jihomoravských místech, která Brňáci a Moraváci milují
organizovat všechny naše eventy
školit a koordinovat hostesky
produkčně řešit prezentace Rádio Dálnice a Info TV Brno na konferencích, sportovních
událostech a společenských akcích
zadávat a koordinovat výrobu grafických a promo materiálů i termíny výlepů billboardové
kampaně
vést administrativu promo oddělení Rádia Dálnice a Info TV Brno
řídit po celé ČR

Jací byste měli být?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizovaní
libujete si v povídání
zapálení pro Jihomoravský kraj (znáte všechna zákoutí kraje, tušíte, na koho se s čím obrátit,
milujete Starobrno, místní lidi a rádi koštujete moravská vína 😊)
s obchodním instinktem
pečliví
časově flexibilní
zkušení aneb máte za sebou už organizaci akce, koordinaci hostesek a zadání plakátů do
tiskárny
asertivní
(dů)vtipní
připraveni na velké oříšky
ochotni trávit čas v autě
odhodlaní učit se a pracovat na sobě

Co Vám můžeme nabídnout?
•
•
•

práci v jedné z nejúspěšnějších mediálních skupin
smích, pot, ale především pocit ze skvěle odvedené práce
slušnou odměnu

Od kdy Vás potřebujeme?
Není čas ztrácet Čas :), chceme Vás tady mít co nejdříve. Emaily se svým CV zasílejte na
promo@radiodalnice.cz

Místo pracoviště:
Brno a Jihomoravský kraj
(Pracovní cesty do Prahy a Ostravy)

Typ pracovního vztahu:
Práce na živnostenský list - cca 40 hodin/měsíčně

Typ smluvního vztahu:
Externí spolupráce na živnostenský list

Požadované vzdělání:
Minimálně středoškolské ukončené maturitní zkouškou

Kontakt
Radio Čas s.r.o.
Renata Mánková
promo@radiodalnice.cz
Stavební 992/1
Ostrava-Poruba
708 00

