
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. 
 

Pracovní pozice – Marketingový/PR specialista v projektu Smart akcelerátor + I v Jihočeském kraji 
(CZ.02.01.02/00/22_009/0002822) 

 
Předpokládaný nástup 1. 1. 2023 

Náplň práce: 

- aktualizace marketingové strategie ve spolupráci s marketingovým manažerem; 
- tvorba a implementace akčního plánu k marketingové strategii; 
- průběžná komunikace regionálních témat VaVaI s cílovými skupinami; 
- propagace regionálních podpůrných nástrojů směrem k cílovým skupinám; 
- správa a aktualizace webových portálů; 
- návrhy PR kampaní k realizovaným nástrojům a intervencím SA+ I a k vybraným strategickým 

projektům a jejich výstupům prostřednictvím různých komunikačních kanálů (sociální sítě, 
webové portály, PR články atd.); 

- vyhodnocování PR kampaní a navrhování dalšího postupu; 
- organizace akcí zaměřených na popularizaci nových technologických trendů; 
- komunikace s dodavateli konkrétních plnění a koordinace průběhu dodávek. 

Některé z uvedených aktivit budou realizovány formou externích služeb – v takových případech 
bude marketingový specialista zajišťovat komunikaci s konkrétními dodavateli těchto plnění a 
koordinovat s nimi jejich průběh. 

Vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studiu.  

 Odborné: znalosti v oboru marketing, marketingová komunikace a marketingové 
plánování, znalost on-line marketingu, výborná znalost práce na PC (MS OFFICE) – pokročilá úroveň 
EXCEL, WORD, znalost prostředí sociálních sítí a zkušenost s jejich správou, zkušenost s přípravou 
marketingových strategií, zkušenost s vytvářením a administrací webových stránek, zkušenosti 
v oblasti koordinace a tvorby marketingové politiky, zkušenosti s přípravou koncepčních a 
analytických dokumentů, orientace v oblasti přípravy a realizace strategií zaměřených na 
regionální rozvoj, orientace v regionální inovační struktuře kraje. 

 Obecné: jazyková způsobilost v českém jazyce, jazyková způsobilost v anglickém jazyce 
(úroveň min B1), ekonomické povědomí, právní povědomí.  

Nabízíme 
1.  Práci na Dohodu o pracovní činnosti na dobu určitou po dobu trvání projektu Smart  
Akcelerátor + I v Jihočeském kraji, tj. od 1.1.2023 do 31.12.2026 (pracovní úvazek ve výši 0,5 
plného úvazku)  
2.  Možnost dalšího vzdělávání  

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: 
Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., U Zimního stadionu 1952/2. 370 01 České Budějovice 

nebo e-mailem na adresu reditel@jvtp.cz nejpozději do 11.11.2022 do 12:00 hod. 

Náležitosti přihlášky: 

Životopis dle vzoru https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose 

Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.   

Datum vyhlášení: 26.10.2022 
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