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E-SHOP GURU 

Manažer e-shopu 
Máš rád/a dynamiku, změnu a rád/a se nadchneš pro nové věci? Hledáme zkušeného, 

samostatného člena týmu, který bude součástí úspěšného, dynamicky se rozvíjejícího 

mezinárodního e-shopu pro méně odpadu, přiloží ruku k dílu a změní s námi svět v přístupu 

každého z nás k odpadům. Má zkušenosti se strategickým rozvojem e-shopu a online světem. 

Má technické a odborné znalosti a rozumí tomu, co dělá. Bude plně zodpovědný/á za rozvoj e-

shopu v České republice, vytvoří stabilní základ s potenciálem rozvoje vlastního týmu. 

Je na tobě, zda budeš zaměstnancem naší české nebo slovenské s. r. o. a tvoje pracovní místo 

může být v našem office v Praze, nebo v Bratislavě. Musíš však mít špičkovou češtinu 

a bezchybnou gramatiku. 

 
Co konkrétně bude tvou každodenní náplní práce? 

 vytvoření strategie tvorby, plánování a správy CZ kampaní včetně jejich implementací – 

online, offline (adwords, sklik, heureka, facebook, instagram, tvorba a zasílání 

newsletterů/mailchimp), 

 správa obsahu webu (úprava a tvorba textů, upload nových produktů, výběr a upload 

obrázků, copywriting – tvorba a úprava článků), 

 profesionální analýza – adwords, sklik, google analytics, heureka, google tag manager, 

 kreativita, schopnost komunikovat a zadávat práci grafikovi a komunikovat s 

programátorem, 

 aktivní práce v CMS, 

 výběr nových produktů – komunikace s dodavateli, dohodnutí podmínek, tvorba cen, 

zavádění produktů, 

 účast na promo akcích e-shopu v ČR, 

 komunikace se zákazníky / online chat, 
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 zodpovědnost za tvorbu plánů a pravidelných reportů: měsíční, kvartální, roční, 

 zodpovědnost za výsledky, 

 jiné činnosti, které aktuálně vyžaduje trh. 

 

Hledáme Supermana, ale víme, že umět vše výše uvedené na 100 % je i na něj moc. Proto 

tě chceme dovzdělat v tom, co ještě neumíš. V tom, co znáš, však musíš mít bohaté 

zkušenosti. 

 

Kdo jsme: 

Jsme mladý tým lidí, kterým záleží na životním prostředí a neustále hledáme inovativní 

řešení, jak zlepšit odpadové hospodářství našich zemí. Naším posláním je snižovat 

množství směsného komunálního odpadu předcházením jeho vzniku a zvýšením míry 

třídění. Našimi řešeními pro méně odpadu jsme ovlivnili více než 600 000 obyvatel a jsme 

partnerem pro více než 600 obcí a měst v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. 

Jsme provozovatelem největších internetových obchodů s kompostéry, doplňkovým 

zbožím a produkty „pro méně odpadu“ v České republice, na Slovensku a Maďarsku. 

Vytvořili jsme jedinečný evidenční systéme evidence odpadů pro samosprávy, ve kterém 

vidíme budoucnost odpadového hospodářství. Více informací na www.meneodpadu.cz.  

 

Co můžeš získat: 

 kvalitní notebook i pro soukromé účely, 

 flexibilní pracovní dobu, 

 bezedné nápoje na office, 

 kreativní práci ve stabilním, jedinečném a moderním prostředí, 

 JRK Prázdniny – pokud zaměstnanec po vyčerpání zákonného nároku na 

dovolenou potřebuje další volno, může využít neomezené placené volno. Stačí, 

když mu to schválí jeho přímý nadřízený, 

 přednost při prodeji firemního majetku, 

 teambuldingy + firemní školení, 

 tréninky, vzdělávání, 

 bonus za doporučení – „přiveď kamaráda“ (2000 – 10 000 Kč), 

 předplatné odborné literatury, 

 interní soutěže, 

 volno při narození dítěte (5 pracovních dní), 

 zvýhodněné ceny firemních výrobků pro zaměstnance, 

 bonusové karty na slevy pro nákup firemních výrobků pro nezaměstnance, 

 příležitostné dárky, 

http://www.meneodpadu.cz/
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 placené volno během povánočního období a Silvestra, 

 „sick days“. 
 

Jaký bude tvůj tým: 

Jsou mladí, energičtí, s profesionálním přístupem, pozitivním vztahem k životnímu 

prostředí. Profíci ve flexibilitě, sem tam vtipálci, týmoví hráči přicházející s novými nápady 

a projekty, které chtějí hned implementovat. Každý den se řídí heslem: „Jaké si to uděláš, 

takové to máš!“ a dělají kroky s myšlenkou „pro méně odpadu“. 

 

 

Praktické věci, které by Tě mohly zajímat: 

termín nástupu je 01.04. 2018 

pracovní místo můžeš mít v našem office v Praze nebo v Bratislavě 

 

Co udělat, když cítíš, že je to pro tebe to pravé? 

1. KROK: Okamžitě nám e-mailem pošli CV + proč by Tě bavila právě tato náplň práce na 

jobs@jrk.sk. 

2. KROK: Po vyhodnocení doručených CV oslovíme POUZE vybrané uchazeče/uchazečky 

a pozveme je do Prahy na 1. kolo pohovoru. 

3. KROK: Pokud se vzájemně shodneme v našich očekáváních, pozveme tě na 2. kolo pohovoru. 

 

Po 2. kole vybereme nového člena do týmu. Těšíme sa na Tebe! 

mailto:jobs@jrk.sk

