BONECO AG je součástí švýcarské tradiční společnosti PLASTON Group. Se sídlem ve Švýcarsku a se svými
výrobními a prodejními místy ve Švýcarsku, Americe, Číně a České republice je BONECO AG předním mezinárodním
výrobcem a dodavatelem přístrojů pro zvlhčování a čištění vzduchu a zaměstnává přibližně 40 lidí po celém světě.
Přístroje na úpravu kvality vzduchu jsou ve znamení výjimečné kvality, inovativních řešení, odbornosti a
nesmírném množství zkušeností – již více než 60 let.
Abychom si i v budoucnu udrželi a dále budovali naši pozici lídra na trhu, hledáme do našeho týmu osobnost, která společně s
námi poroste a bude součástí našeho úspěchu. Na této pozici plné výzev budete pracovat v oddělení marketingu v mezinárodním
týmu, který je pod vedením marketingového manažera ve Švýcarsku.

Media and graphic designer (M/Ž)
Co Vás u nás čeká
▪
Realizace produktových, prodejních a školících videí, včetně stříhání a ozvučení
▪
Realizace animací ve spolupráci s externí agenturou
▪
Implementace produktových tiskovin jako jsou obaly, nálepky, manuály, atd.
▪
Implementace reklamních tiskovin jako jsou letáky, produktové katalogy, brožury, atd.
▪
Podpora distributorů při implementaci reklamních tiskovin
▪
Administrativní a operativní podpora marketingového týmu
▪
Moderní pracovní místo v centru Rumburka
▪
Velká tvůrčí svoboda
Co očekáváme od Vás
▪
"Digitální" myšlení
▪
Pracovní zkušenost v oboru
▪
Velmi dobré znalosti v programech Adobe Premiere, InDesign, Photoshop a Illustrator
▪
Dobré znalosti v programu KeyShot Animation
▪
Znalosti a zkušenosti se sociálními médii
▪
Týmový hráč v mezinárodním týmu
▪
Spolehlivý, samostatný, precizní a efektivní způsob práce
▪
Dobrá znalost anglického a německého jazyka slovem i písmem
▪
Schopnost být velmi samostatný
▪
Kreativní a flexibilní osobnost

V této významné a mezinárodně orientované funkci budete důležitým stavebním kamenem pro další úspěchy společnosti
BONECO AG.
Máte zájem?
Přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu zasílejte k rukám pana Tomáše Kvapila.
Tomáš Kvapil, e-mail: tomas.kvapil@boneco.com, tel.: +420 775 760 766
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