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Staň se součástí našeho Trade Marketing B2B týmu v České republice! 
 
Láká tě svět marketingu a chceš pracovat v prostředí mezinárodní společnosti, která působí ve více než 70 zemí 
světa? Signify (dříve Philips Lighting) je jedničkou na trhu profesionálního i spotřebitelského osvětlení. Jako 
Marketing Intern v naší Trade divizi bys úzce spolupracoval s Channel Marketérem a pracoval každý den na 
různých úkolech jak v oblasti marketingu, tak obchodu. Kromě toho bys komunikoval také s naší marketingovou 
a grafickou agenturou. Měl bys na starosti přípravu a lokalizaci nejrůznějších materiálů, jako jsou letáky, bannery, 
pozvánky, tvorbu a rozesílání newsletterů, aktualizaci ceníku a další úkoly. 
 
Co bude náplní tvojí práce: 

• Tvorba a lokalizace marketingových materiálů (např. letáky, bannery, social media posty) 
• Příprava a rozesílání newsletterů 
• Spolupráce při přípravě online i offline kampaní 
• Komunikace s grafickou a marketingovou agenturou 
• Aktualizace ceníku 
• Příprava týdenních reportů týkající se klíčových kategorií a zákazníků 

Koho hledáme: 
• Studenti prvních/druhých ročníků VŠ se zaměřením na ekonomii, management, marketing 
• Komunikativního kolegu/kolegyni, který/á je pečlivý/á, má cit pro detail a je schopen/na pracovat 

samostatně 
• Člověka se zájmem o marketing 

Co od tebe očekáváme: 
• Výbornou znalost češtiny, velmi dobrou znalost angličtiny (min. úroveň B2) 
• Pokročilá znalost aplikací Microsoft Office, především Microsoft Excel 
• Možnost pracovat na částečný úvazek 20-30 týdně 
• Dobré komunikační a organizační dovednosti 
• Ochota učit se a rozvíjet se, zodpovědnost 
• Zkušenosti s prací v aplikacích Adobe Photoshop a Adobe InDesign jsou výhodou 

Co ti nabízíme: 
• Flexibilní pracovní hodiny, které přizpůsobíme tvému rozvrhu 
• Možnost částečné práce na home-office 
• Příležitosti pro kariérní rozvoj, jako je mentoring, koučování, learning platformy a rozvojové projekty 
• Při vzájemné spokojenosti možnost dlouhodobé spolupráce a růstu v rámci společnosti 

Podívejte se na #SignifyLife očima našich zaměstnanců! 

 
  

Marketing Intern, ČR 

https://www.careers.signify.com/social-wall/?utm_source=email&utm_medium=email-signature&utm_term=anna
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Kdo jsme 
Společnost Signify (dříve Philips Lighting) je světovým lídrem v oblasti osvětlení. Působíme celkem v 74 zemích 
světa a našim profesionálním zákazníkům i běžným spotřebitelům poskytujeme kvalitní, energeticky účinné LED 
osvětlení. Kromě značky Philips patří do našeho portfolia také například značky chytrého osvětlení Philips Hue a 
Wiz, či Interact, zaměřující se na propojené osvětlení. Dnes naše inovace, jako je Li-Fi připojení k internetu 
prostřednictvím světla, UV-C osvětlení, solární osvětlení a osvětlení pro zemědělství, přispívají k bezpečnějšími, 
chytřejšímu a udržitelnějšími světu.
1. 
Zašlete nám své 
CV v angličtině 
 
 

 

2. 
Video/telefonický 
rozhovor s naším 
náborovým 
týmem 
 

3. 
Video/ 
telefonický 
rozhovor s našimi 
náborovými 
manažery  

4. 
Osobní setkání 
 
 
 

 

5. 
Vydejte se na 
cestu v Signify 
 

 
 
Pro více informací navštivte naše stránky Career website a Signify website 

http://www.careers.signify.com/
http://www.signify.com/

