
ASISTENT marketingového oddelenia, koordinátor animačného programu a podujatí 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- tvorba animačných programov a ich koordinácia, komunikácia s externou agentúrou,  

- návrh, plánovanie, organizovanie a realizovanie podujatí pre hostí, koordinácia aktivít počas 

podujatia, 

- spolupráca pri marketingových aktivitách s cieľom napĺňania obchodno-marketingovej stratégie, 

- príprava podkladov v rámci marketingového oddelenia – analýzy, spracovanie reportov a 

marketingových štatistík, vyhodnocovanie dotazníkov spokojnosti, 

- práca so sociálnymi sieťami -  tvorba a vyhodnocovanie online kampaní, optimalizácia kampaní, 

návrh stratégie a plánov pre tvorbu obsahu, komunikácia a budovanie vzťahov s influencermi, 

- spolupráca pri tvorbe marketingových materiálov, aktivity súvisiace s propagáciou služieb hotela, 

účasť na prezentačných akciách, 

- administrácia web stránky, tvorba textov, príprava grafických podkladov, 

- akvizícia nových klientov,  starostlivosť o existujúcich klientov. 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Zamestnanecká strava 

Možnosť využívania hotelových služieb 

Príjemné pracovné prostredie 

Informácie o výberovom konaní 

Ak sme Vás našou ponukou zaujali, dajte nám o sebe vedieť a pošlite nám svoj životopis v slovenskom 

jazyku spolu s motivačným listom na e-mail marketing@hotelpermon.sk čo najskôr. Po starostlivom 

posúdení životopisov budeme kontaktovať  len vybraných uchádzačov, s ktorými sa radi stretneme na 

osobnom pohovore. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na 

www.podbanskeresort.sk. 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

Cestovný ruch, hotelierstvo, marketing, masmediálna komunikácia 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)  

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- profesionálny a zodpovedný prístup k práci, 

- kreativita, samostatnosť, dynamická osobnosť,  

- spoľahlivosť, flexibilita (pracovný čas sa prispôsobuje požiadavkám hotela a podujatiam), 
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- príjemné vystupovanie a dobré komunikačné schopnosti, 

- schopnosť zvládať stresové situácie. 

 

Ostatné znalosti 

Microsoft Word – Pokročilý 

Microsoft Excel - Pokročilý 

Microsoft Outlook - Pokročilý 

Microsoft PowerPoint - Pokročilý 

Google Analytics – Mierne pokročilý 

Facebook Business Manager – Mierne pokročilý 

 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Grand hotel Permon, s.r.o.  

Hotelový komplex. Grand hotel Permon****, Hotel Pieris***, Podbanské Resort. 

Počet zamestnancov 

200-249 zamestnancov 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Ing. Nadežda Buricová 

E-mail: marketing@hotelpermon.sk 

 

 

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4286126&inc_stat=1

