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Skupina BALTACI působí ve Zlínském regionu již 22 let. Aktuálně provozujeme 2 restaurace, 3 hotely 
a 3 bistra. Své řady doplňuje o pozici Asistentka marketingového a obchodního oddělení. 

 
 

Místo:    Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II 651, Zlín 

Mzda:    dohodou  

Nástup možný:  ihned 
 

Náplň práce: 
• zpracovávání obchodní a marketingové agendy 
• podílení se na plánování obchodních a marketingových strategií 

společnosti 
• příprava propagačních materiálů (online, offline) 
• správa sociálních sítí (FB, IG, Youtube účtů) – zadávání kampaní 
• správa webů Baltaci – aktuality, aktuálnost informací 
• aktivní přístup při zvyšování povědomí o značce Baltaci 
• drobná provozní grafika (příprava podkladů pro větší projekty – externí 

zajištění) 
• tvorba reklamních TV smyček na provozy Baltaci 
• sestavování kvartálních newsletterů a jejich hromadné rozesílání 
• vedení a rozšiřování databáze kontaktů – aktivní oslovování 

potencionálních klientů 
• prezentace společnosti na důležitých veletrzích a výstavách 
• komunikace s dalšími odděleními společnosti 
• koordinace marketingových aktivit napříč společností 

 

Požadujeme: 
• trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav 
• kreativní přístup a chuť učit se novým trendům v oblasti marketingu 
• znalost programů Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, 

InDesign…) případně Corell aj. 
• znalosti správy sociálních sítí FB, IG, Youtube (Meta Business manager 

výhodou) 
• zkušenosti s administrací webu (Wordpress výhodou) 
• znalost Google Analytics  
• znalost Google Ads, Seznam Sklik, Google Firma, Seznam Firma 
• znalost AJ (alespoň na úrovni B1 aktivně) 
• aktivní řidič sk. B (výhodou)  
• příjemné vystupování, pečlivost, samostatnost, proaktivní přístup 

 

Nabízíme: 
• práci v malém kolektivu, moderním prostředí zázemí stabilní 

společnosti 
• rozmanitou pracovní náplň 
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• pracovní dobu dle domluvu  
• systém firemních benefitů  
• nástup možný podle domluvy 
• dlouhodobou spolupráci 
• možnost být součástí rozvíjející se společnosti možnost osobního a 

profesního růstu 
• pracovní PC, telefon, příspěvek na stravování, zvýhodněné ceny 

v rámci produktů a služeb společnosti 
• možnost školení a rozvoje 

 
 

V případě zájmu nás kontaktujte na email: personalni@baltaci.cz 

anebo Tel. č.: +420 734 513 537. 

mailto:personalni@baltaci.cz

