
 

 

 

Jsme velice rychle a dynamicky se rozvíjející společnost v oblasti digitálního marketingu a naší hlavní náplní práce 

je pomáhat stovkám klientům se základními až expertními službami v této oblasti.  

Jelikož rychle rosteme, potřebujeme k sobě do týmu člověka, který má velice dobré organizační schopnosti, je 

efektivní, rád se učí novým věcem, rád pomáhá klientům a telefonuje, má rád různorodou práci (směrem ke 

klientům či směrem do firmy).  

Pokud Vám výše uvedený popis odpovídá, budeme velice rádi za osobní setkání a přiblížení oboustranných 

očekávání.              

Tým Netvision Agency 

 

Executive Business Assistant – fulltime 

Jste zodpovědný a efektivní s přirozeným drivem jak v pracovním, tak i osobním životě? Máte dobré organizační 
schopnosti a jste efektivní? Baví Vás internetový marketing a chcete se v něm rozvíjet dál?  

Co bude Vaše práce? 
 

• Vedení denní agendy společnosti a administrativní podpora pro jednatele a regionální manažery 

• Zpracování a evidence objednávek, plateb či faktur v interních systémech 

• After-sales řešení projektů směrem ke klientovi či interně směrem do společnosti 

• Základní exekuční projekty v digitálním marketingu směrem k našim klientům 

• Řešení různých denních ad-hoc úkolů od vedení společnosti 

• Podílení se na strategii a vývoji společnosti na základě pravidelné zpětné vazby 
 

Co Vám nabízíme? 

• Práce u nás je akční. Prostor pro seberealizaci a kreativitu, žádné zbytečné papírování. 

• Osobní i kariérní růst a tým zkušených profesionálů za zády, kteří se rádi podělí o své know-how. 

• Kompletní bezbolestný proces adaptace do společnosti. (procesní a produktové zaškolení) 

• Každého člena teamu si hýčkáme příjemným pracovním prostředím, firemními akcemi a pravidelnými 
teambuildingy. 
 
Místo výkonu práce – moderní kanceláře v Praze, Štěrboholy (skvělá dostupnost, parking možný)  
Benefity – Flexibilní pracovní doba, Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, 
Sick-days, Dovolená 5 týdnů, Školení a vzdělávací kurzy, Firemní akce a teambuildingy  
 
Typ pracovního poměru – práce na živnostenský list (IČO), pracovní smlouva 
Pro více informací neváhejte zareagovat na pracovní pozici. Budeme se těšit na případnou spolupráci! 

Více o nás a našich produktech naleznete na www.net-vision.cz.  

  Team NetVision  

http://www.net-vision.cz/

