
 
 

 
 

Největší česká firma s rodinnou atmosférou založená v roce 1991 zaměřující se na 

zahrádkářský sortiment zásobující sítě marketů a supermarketů včetně nezávislého trhu 

v ČR a SR hledá vhodné kandidáty na pozici: 

        

 

MARKETINGOVÝ SPECIALISTA/ 

COPYWRITER 
 

Hledáme člověka, který má cit pro kreativní psaní, smysl pro detail, dokáže si získat 

informace pro svou práci, a který se zároveň nebojí jít do skladu, kde si nejlépe ověří, že svou 

práci dělá dobře. Zkrátka potřebujeme kreativce s duší obchodníka, s tahem na branku a 

parťáka do nepohody       

 

Co budete mít u nás na starosti: 

• budete spravovat vzorky a katalogy novinek, jejich přípravu na výběr a následné 

zařazení do stálého sortimentu, pečovat o vzorkovnu  

• budete tvořit popisy produktů dle pravidel a ideálně v souladu s principy SEO  

• budete pravidelně informovat o novinkách a školit naše obchodní oddělení  

• budete tvořit obsah pro online i offline marketingové aktivity (sociální sítě, propagační 

materiály – něco umíme a něco se naučit chceme, a to bude Vaše práce      )  

• pomoc při organizaci eventů pro naše zákazníky i obchodní partnery  

• podílet se na obsahu interního časopisu  

• podílet se na vícero marketingových aktivitách  

  

Co od Vás požadujeme: 

• SŠ/VŠ 

• zkušenosti s psaním textů, pochopení principu copywritingu a znalosti SEO a 

sociálních médií 

• kreativního člověka, kterého baví jeho práce a přichází s nápady 

• stylistické dovednosti a ovládání českého jazyka levou zadní 

• smysl do detail, nadhled a orientaci na příležitosti k rozvoji společnosti 

• znalost MS Excel 

• umíte si organizovat svou práci a stanovovat si priority 

• kladný vztah k zahradničení  

 

Co Vám za to nabízíme:             

• čeká Vás přátelský kolektiv stabilní rodinné firmy, který Vám pomůže nejen v prvních 

pracovních dnech  

• motivující mzdové ohodnocení 

• možnost odborného a profesního růstu 

• zaměstnanecké slevy na naše zboží 

• možnost občasně pracovat i z domova 

• benefit stravenky, multisport kartu a další … 

• nástup ihned nebo dle domluvy 

 

Strukturovaný životopis zašlete naší kolegyni Michaele Hajzlerové na 

hajzlerova.michaela@nohelgarden.cz 


