
Marketingový pracovník – zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Obzeráš sa po novej práci, ktorá ťa nebude nudiť? Hľadáme priateľskú a dobre naladenú osobu, ktorej nikdy 
nechýba dobrá nálada a úsmev na tvári. Ak si navyše aj samostatný, zodpovedný a si doma v organizovaní, 
administratíve a plánovaní, tak potom si náš človek! 

Potrebujeme šikovného kolegu/kolegyňu, ktorý sa nezľakne žiadnej výzvy.  Mapei je nadnárodná spoločnosť, 
ktorej cieľom je dostať sa medzi päť najväčších dodávateľov stavebnej chémie na Slovensku. Poď nám pomôcť 
túto métu dosiahnuť. Hoci je naše marketingové oddelenie menšie, máme len tie najvyššie ambície. Staň sa 
súčasťou nášho akčného a zohratého tímu.

Miesto práce: MAPEI SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji, Nádražná 39
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, zástup zamestnanca počas čerpania rodičovskej dovolenky
Termín nástupu: nástup ASAP
Plat: 1100-1300 € brutto – záleží od skúseností uchádzača, kvartálne odmeny

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• administratívne činnosti spojené s chodom marketingového oddelenia v programoch Excel a CRM a internom programe 

Microsoft Dynamics 365
• evidencia a vyhodnocovanie marketingových aktivít a podpory predaja
• komunikácia s externými dodávateľmi služieb a promo predmetov
• zodpovednosť za marketingový promo sklad – objednávky, príjem, výdaj a vedenie skladového hospodárstva, vrátane 

inventúr
• zodpovednosť za plánovanie a riadenie eventových projektov, školení a seminárov v spolupráci s obchodným oddelením
• budovanie vzťahov s existujúcimi a potencionálnymi obchodnými partnermi a reťazcami
• komunikácia s novými predajňami a zabezpečenie vybavenia marketingovými nástrojmi (regálové systémy, billboardy, 

komatexové tabule, vzorkovníky atď.) v spolupráci s obchodným oddelením 
• monitorovanie konkurencie na predajných miestach
• vedenie evidencie obchodných partnerov
• úzka spolupráca s ostatnými oddeleniami

Čo Ti vieme ponúknuť MY?
• zaujímavú prácu v nadnárodnej spoločnosti
• priestor pre sebarealizáciu a dobré nápady
• možnosť učiť sa
• otvorenú a neformálnu firemnú kultúru
• prácu na zaujímavých projektoch
• flexibilitu v čase, ktorý stráviš na pracovisku
• odborné vzdelávanie podľa potrieb a záujmov
• skvelú teamovú atmosféru, dobrú kávu / čaj 
• mobilný telefón a notebook, aj na súkromné účely
• teambuildingy, športové alebo iné spoločenské akcie 
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
• dodatková dovolenka

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: 
• stredoškolské s maturitou
• nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
• vysokoškolské
Počítačové znalosti – používateľ:
• Microsoft Excel – pokročilý
• Microsoft Outlook – pokročilý
• Microsoft Word – pokročilý
• CRM
Jazykové znalosti:  Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz skupiny B.
Počet rokov praxe – 1



Osobnostné predpoklady a zručnosti
• Kreativita
• Flexibilita
• dobrý time management
• výborné komunikačné schopnosti
• samostatnosť
• dynamická osobnosť s tímovým duchom, ktorá sa zapojí do chodu marketingových aktivít podľa potreby
• pozitívne myslenie, dobrá nálada a úsmev is a must 

Pozícia je vhodné aj pre absolventov (ak je splnená podmienka praxe)

Informácie o výberovom konaní
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.5.2021
Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Vopred sa ospravedlňujeme uchádzačom, ktorých 
neoslovíme, ich materiály v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov zlikvidujeme. Bližšie informácie o spracovaní 
osobných údajov nájdete na www.mapei.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Jana Velčická
Tel.: +421 918 674 666
E-mail: velcicka@mapei.sk


