STÁŽ U EPPI.CZ
Copywriter, Content developer (Tvůrčí textař)


Co budeš dělat?

Náš ideální
kandidát…








Co nabízíme?

přátelské pracovní prostředí plné mladých lidí
možnost pracovního postupu
možnost absolvování povinné pracovní stáže
flexibilní pracovní čas a možnost pracovat z domu
vzdělání v oblasti klenotnictví, online marketingu
kreativní pracovní pozici, ve které po ověření získáváš
volnost



český jazyk – na úrovni expert (ideálně student českého
jazyka nebo podobného, ale není podmínkou), rodilý
mluvčí
kreativní psaní – schopnost napsat věci tak, aby se lidem
líbily, aby vzbudily zájem. Máš blog, stránku, pravidelně
někam píšeš, něco ti publikovali nebo si vyhrál soutěž v
psaní? Jistě nám o tom řekni, budou to pro tebe důležité
body k dobru
počítačové znalosti – v naší práci fungujeme spíše
online, rádi tě mnohé naučíme, jenom musíš mít chuť
pracovat s novými programy a je tedy jasné, že bychom
uvítali, kdybys nebyl úplný počítačový analfabet :). Taky
uvítáme zběhlost při práci se sociálními médii
anglický jazyk – při naší práci často komunikujeme v
angličtině, bylo by fajn, kdybys ovládal tento jazyk alespoň
na středně pokročilé úrovni (B1)





Studijní programy,
pro které by mohla
být nabídka
zajímavá
(není podmínkou)
Jak se můžu
ucházet o pozici?

by měl ovládat český jazyk na úrovni experta
by se měl zajímat o klenotnický průmysl
by měl mít chuť učit se novým věcem a sledovat aktuální
trendy na poli copywritngu a klenotnictví
by měl mít dobré počítačové znalosti










Co požadujeme?

copywriter je odpovědný za texty publikované na naší
stránce, blogu a textový materiál publikovaný pod naší
značkou
svoje schopnosti můžeš u nás uplatnit v praxi na celé řadě
úloh – práce na blogových příspěvcích, originální opisy
našich produktů, PR články, textový materiál na webovou
stránku, propagační a reklamní texty…






Tvůrčí psaní
Český jazyk a literatura v jakékoli kombinaci
Překladatelství - tlumočnictví s dobrým základem češtiny
Žurnalistika

podívej se na naše stránky Sperky-A-Diamanty.sk, Eppi.cz na
náš blog a stránku na Facebooku a zkus pro nás napsat krátký
blogový příspěvek na libovolné téma (zhruba 500 slov)

Marketingový asistent

Co budeš dělat?

Náš ideální
kandidát…

Úlohou marketingového asistenta je implementace nových taktik
v oblasti linkbuildingu a také příprava marketingových materiálů.
Mimo jiné se marketingový asistent věnuje našim sociálním
médiím (vytvoření a udržení online komunity), marketingovým
průzkumům a má dobrý přehled o trhu i o tom, co dělá
konkurence.
Marketingový asistent pro nás hledá nové možnosti co se
produktů a obsahu týče, přichází s novými nápady na
marketingové kampaně a podílí se také na administrativních
pracích na stránce.






Co nabízíme?













Co požadujeme?




Studijní programy,
pro které by mohla
být nabídka
zajímavá
(ale studium není
podmínkou)
Jak se můžu
ucházet o pozici?




by měl umět uplatnit teorii v praxi
by měl mít logické a kritické myšlení
by měl být sebemotivovaný
by měl umět vdýchnout novým nápadům život jednoduše a
s lehkostí
by měl mít chuť vzdělávat se a učit se novým věcem
přátelské pracovní prostředí plné mladých lidí
pracovní růst
možnost absolvování povinné pracovní stáže
flexibilní pracovní čas a možnost pracovat z domu
vzdělání v oblasti klenotnictví, online marketingu a
reklamy přímo z praxe
spolupráce se zkušenými lidmi z oboru s dlouholetou praxí
kreativní pracovní pozici
originální, inovativní myšlení – hledáme někoho, kdo se
na věci umí podívat z různých uhlů pohledu a zároveň
přináší originální řešení
základní orientace v marketingu – měl bys mít základný
přehled o zákonitostech a problematice marketingu
sociální média – tím nemyslíme posílaní zpráv na
Facebooku :), ale především funkce a využití sociálních
sítí v oblasti marketingu a znalost cílového trhu
anglický jazyk – při naší práci často komunikujeme v
angličtině, bylo by fajn, kdybys ovládal tento jazyk alespoň
na středně pokročilé úrovni (B1)
týmový duch – marketingový asistent pracuje v našem
týmu, součástí jeho práce je komunikace a spolupráce s
dalšími lidmi, proto by měl respektovat ostatní a být dobrý
při práci v týmu.

Ekonomika a management, Management a marketing
jakékoli obory se základy marketingu a s radostí uvítáme
taky motivované marketingové samouky

prolouskej naši stránku Eppi.cz a zkus vymyslet tři různé
potenciální taktiky pro zvýšení její návštěvnosti

Designer
Co budeš dělat?

Designer připravuje propagační materiály pro naši stránku, ale
také pro naše sociální média nebo náš blog. Vdechne život našim
infografikám, reklamním bannerům a upravuje také obsahové
stránky.



Náš ideální
kandidát…





Co nabízíme?











Co požadujeme?





Studijní programy,
pro které by mohla
být nabídka
zajímavá
(ale studium není
podmínkou)

Jak se můžu
ucházet o pozici?







by měl být kreativní člověk se smyslem pro detail
by měl umět najít rovnováhu mezi kvalitou odvedené práce
a stráveným časem
by měl přinášet řešení v rámci předem dohodnutého
rozpočtu
by měl rád řešit problémy
by mohl také umět kódovat - základy html by byly velikým
plus
přátelské pracovní prostředí plné mladých lidí
pracovní růst
možnost absolvování povinné pracovní stáže
flexibilní pracovní čas a možnost pracovat z domu
vzdělání v oblasti klenotnictví, online marketingu a
reklamy přímo z praxe
skvělou referenci pro tvoje portfolio
kreativní pracovní pozici
zkušenosti s dizajnem – jestli ze školy, nebo z praxe, v
dizajnu bys měl být jako doma
estetické cítění – jako designer bys měl umět vytušit, co
se kam hodí, jaké barvy budou vypadat nejlépe a vše
doladit k našemu firemnímu dizajnu. Otevření budeme
také tvým vlastním návrhům na zlepšení grafiky
anglický jazyk – při naší práci často komunikujeme v
angličtině, bylo by fajn, kdybys ovládal tento jazyk alespoň
na středně pokročilé úrovni (B1)
týmový duch – designer komunikuje hned s několika lidmi
našeho týmu a proto by mu nemělo dělat problém
dohodnout se s ostatními a fungovat při práci v přátelském
týmu
Informatika
Počítačová grafika
Web dizajn
Komunikace, multimédia a elektronika
také kdokoli, kdo se prostě do dizajnu rozumí :)

z času na čas potřebujeme pro naši online reklamu rychle vytvořit
poutavý banner. Proto bychom chtěli, abys pro nás takový
jednoduchý propagační banner s tematikou „zásnubní prsteny“
(300x250 pixelů) navrhl. S textem banneru si nemusíš dělat
starosti, jenom na něj vyčleň místo (můžeš tam místo textu vložit
latinský text pro ukázky)

