
Komentér 

Foliovision s.r.o. 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce 

Bratislava, Staré Mesto 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Hľadáme kandidátov na posilnenie Site Promotion Teamu v rýchlo rastúcej mladej spoločnosti so sídlom v Bratislave. Naša 

spoločnosť sa zaoberá e-marketingom, SEO a správou web stránok našich klientov. 

 

* Učíš sa rýchlo? 

* Vieš perfektne po anglicky? 

* Si na internete ako doma? 

* Čítaš, alebo dokonca tvoríš blogy? 

* Rád píšeš a si kreatívny? 

* Zaujíma ťa ekonómia, financie, politika a dianie vo svete? 

 

Ak áno, máme pre teba prácu! 

 

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE 

Práca zahŕňa vyhľadávanie, komentovanie a interakciu s blogmi. Hľadáme kandidáta, ktorý rád píše, nebojí sa učiť nové veci 

a zaujíma sa o ekonómiu, manažment, marketing, anglický jazyk, žurnalistiku či politológiu. 

 

Ponúkaný plat (brutto) 

dohodou 

Termín nástupu 

dohodou 

Iné výhody 

Spolupráca s jedným z TOP Wordpress špecialistov. Ponúkame možnosť získať vedomosti o e-marketingu a SEO. Táto 

pozícia je skvelou príležitosťou pre profesný rast a ďalšie odborné vzdelávanie. 

 

Zároveň ponúkame: 

* plat od 4 Eur na hodinu - príjem zodpovedajúci výkonu plus bonusy 

* príležitosť aktívne využívať anglický jazyk 

* flexibilný pracovný čas 

* možnosť práce z domu 

* kontakt so zahraničnou klientelou 

* možnosť získať prácu na plný pracovný úväzok 

 

Druh pracovného pomeru 

skrátený úväzok, na dohodu, živnosť 

 

Informácie o výberovom konaní 

Tvoje CV, motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku nám zašli na peter.horvath@foliovision.com. 

 

Požadované vzdelanie 

stredoškolské s maturitou 

študent vysokej školy 

 

Zameranie, odbor: 

politológia, manažment, ekonómia, marketing, anglický jazyk, žurnalistika 

 

 



Znalosti 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk - expert, tlmočenie 

 

Počítačové znalosti - používateľ: 

Internet (e-mail, www) – pokročilý 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 

 

* BEZCHYBNÁ ANGLIČTINA! Komentovanie sa vykonáva v mene našich zahraničných klientov a čisto v anglickom 

jazyku! 

* profesionálne a príjemné vystupovanie 

* dobré PC skills - ak máte len základy práce s PC, táto pozícia nie je pre vás 

 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Naša spoločnosť sa zaoberá webdesignom, inbound marketingom, SEO a organizovaním kultúrnych podujatí. 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti 

Reklama, propagácia, PR 

 

Adresa 

Foliovision s.r.o. 

Panská 12 

811 01 Bratislava 

http://foliovision.com 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Horváth 

Tel.: 0903976305 

E-mail: peter.horvath@foliovision.com 
 

http://foliovision.com/

