
 
	  

JUNIOR	  MANAGER	  FOR	  RECRUITMENT	  AND	  MARKETING	  
	  

INFORMÁCIE	  O	  POZÍCII	  
	  
Miesto	  výkonu	  práce:	  Bratislava,	  Praha	  (Brno)	  
Nástup:	  asap	  
Trvanie	  pracovného	  úväzku:	  Máj/Jún	  2015	  
Termín	  na	  prihlásenie:	  do	  28.2.2015	  
Typ	  úväzku:	  full-‐time	  /	  part-‐time	  
Ponúkaný	  plat:	  dohodou	  	  
	  
POPIS	  PRÁCE	  
	  
Junior	  manager	  pre	  recruitment	  a	  marketing	  je	  zodpovedný	  za:	  

• Spolupodielanie	  sa	  na	  vývoji	  náborových	  a	  marketingových	  stratégií	  za	  účelom	  šírenia	  
povedomia	  o	  programe	  Teach	  for	  Slovakia	  	  

• Exekúcia	  náborových	  a	  marketingovvých	  aktivít	  na	  univerzitách	  (info	  meetingy,	  eventy…)	  
• Vyhľadávanie	  top	  talentov	  do	  TFS	  ,	  udržiavanie	  vzťahov	  	  a	  komunikácia	  s	  nimi	  
• Budovanie	  vzťahov	  a	  reprezentácia	  TFS	  pred	  študentskými	  organizáciami	  a	  kľúčovými	  

zainteresovanými	  stranami	  (pedagógovia…)	  
• Účast	  a	  spolupráca	  na	  informačných	  a	  kariérnych	  eventoch	  TFS	  na	  Slovensku	  aj	  v	  zahraničí	  

(Profesia	  days,	  Night	  of	  chances,	  iné	  ad-‐hoc	  eventy…)	  
• Pomoc	  s	  On	  line	  marketingom	  (FB	  content	  management…)	  

	  
HLAVNÁ	  ZODPOVEDNOSŤ	  

• Plánovanie,	  exekúcia	  a	  doručenie	  definovaných	  cieľov	  náborových	  a	  marketingových	  aktivít	  
• Identifikovanie,	  budovanie	  vzťahov	  a	  komunikácia	  s	  top	  absolventmi	  za	  účelom	  ich	  prihlásenia	  

sa	  do	  programu	  TFS	  
• Budovanie	  a	  vedenie	  databázy	  študentov	  	  
• Realizácia	  imformatívnych	  predstavení	  TFS	  na	  prednáškach	  a	  študenstských	  eventoch	  
• Exekúcia	  marketingovej	  kampane	  na	  univerzitách,	  šírenie	  povedomia	  o	  TFS	  a	  vízii	  organizácie	  
	  

BENEFITY	  
• Súčasť	  mladého	  dynamického	  tímu	  a	  medzinárodného	  programu	  Teach	  for	  all	  
• Príležitosť	  zlepšovať	  školstvo	  na	  Slovensku	  
• Priestor	  na	  realizáciu	  vlastnej	  kreatívy	  a	  jej	  prenesenie	  do	  exekúcie	  
• Možnosť	  učiť	  sa	  od	  skúsených	  managerov	  z	  biznisu	  
• Flexibilná	  pracovná	  doba	  
• Atraktívna	  odmena	  za	  dosiahnuté	  ciele	  	  

	  



 
POŽIADAVKY	  NA	  KANDIDÁTA	  

• Vzdelanie:	  student	  alebo	  čerstvý	  absolvent	  VŠ	  
• Schopnosť	  efektívne	  komunikovať	  a	  zaujať	  	  
• Chuť	  a	  odvaha	  prezentovať	  pred	  menším	  aj	  väčším	  publikom	  študentov	  	  
• Schopnosť	  budovať	  vzťahy	  s	  top	  absolventmi	  (študentmi)	  
• Dobrá	  znalosť	  študentského	  prostredia	  a	  správania	  sa	  absolventov	  nielen	  na	  univerzitnej	  pôde,	  

ale	  aj	  mimo	  nej	  (záujmové	  krúžky,	  aktivity,	  miesta,	  kde	  sa	  zdržujú…)	  
• Zodpovedný	  prístup	  ku	  zverených	  úlohám,	  samostatnosť	  a	  silná	  osobnosť	  
• Chuť	  pracovať	  v	  dynamickom	  prostredí,	  zameranom	  na	  výsledky	  
• Silné	  naladenie	  na	  víziu,	  poslanie	  a	  základné	  hodnoty	  TFS	  

	  
Skúsenosti	  s	  náborovými	  aktivitami	  sú	  vítané	  

	  
Ideálny	  kandidát	  preukáže,	  že:	  

• Je	  schopný	  pracovať	  zodpovedne,	  efektívne	  a	  samostatne,	  aj	  ako	  člen	  tímu	  v	  dynamickom	  
prostredí	  

• Je	  schopný	  identifikovať	  top	  kandidátov	  a	  budovať	  s	  nimi	  silné	  vzťahy	  
• Je	  schopný	  spolupodieľať	  	  sa	  na	  nastavovaní	  náborových	  a	  marketingových	  aktivít	  a	  je	  

zodpovedný	  za	  ich	  úspešnú	  exekúciu	  
• Je	  schopný	  odprezentovať	  víziu,	  poslanie	  a	  hlavné	  hodnoty	  TFS	  pred	  menším	  alebo	  väčším	  

publikom	  
• Je	  organizovaný,	  zvláda	  project-‐management,	  je	  samostatný	  a	  zodpovedný	  za	  plnenie	  svojej	  

role	  v	  tíme	  
• Je	  schopný	  pracovať	  pod	  časovým	  stresom,	  proaktívne	  reaguje	  na	  zmeny	  a	  hľadá/navrhuje	  nové	  

riešenia	  
	  
O	  ORGANIZÁCII	  
	  
Teach	  for	  Slovakia	  je	  občianska	  iniciatíva	  pre	  lepšie	  vzdelanie	  a	  budúcnosť	  našich	  detí.	  
Viac	  lídrov.	  To	  je	  to,	  čo	  nášmu	  školstvu	  najviac	  chýba.	  Preto	  vyhľadávame	  a	  zapájame	  do	  Teach	  for	  
Slovakia	  tých	  najlepších	  absolventov	  slovenských	  i	  zahraničných	  vysokých	  škôl.	  Tí,	  vďaka	  svojmu	  talentu	  
a	  vysokému	  nasadeniu	  v	  triede	  i	  mimo	  školy,	  dokážu	  meniť	  životy	  detí,	  byť	  partnerom	  riaditeľovi	  v	  
rozvoji	  celej	  školy,	  ako	  aj	  inšpirovať	  ďalších	  mladých	  ľudí	  k	  práci	  pre	  školstvo.	  Zároveň,	  po	  dvoch	  rokov	  
na	  školách	  v	  najťažších	  podmienkach	  spoznajú	  naše	  školstvo	  ako	  málokto	  iný,	  aby	  neskôr	  cez	  svoje	  
kariéry	  v	  biznise,	  politike,	  či	  médiách	  boli	  motorom	  pre	  jeho	  zlepšenie.	  
	  
Teach	  for	  Slovakia	  je	  súčasťou	  medzinárodnej	  siete	  Teach	  For	  All,	  ktorá	  patrí	  medzi	  najväčšie	  globálne	  
iniciatívy	  v	  oblasti	  školstva.	  Počas	  20	  rokov	  získala	  uznanie	  a	  podporu	  popredných	  spoločností,	  
osobností	  a	  vlád	  vo	  viac	  ako	  30	  krajinách	  sveta.	  
	  
“Aby	  raz	  všetky	  naše	  deti	  mali	  vzdelanie,	  ktoré	  im	  dá	  šancu	  v	  živote	  uspieť”.	  	  



 
	  
www.teachforslovakia.sk	  
Kontaktná	  osoba:	  Naďa	  Kasalová,	  Riaditeľ	  marketingu	  a	  recruitingu	  
Kontakt	  na	  zaslanie	  CV:	  nada.kasalova@teachforslovakia.sk,	  0911	  659	  386	  
	  
	  

	  


