
 

Centrum HiLASE (High-average power pulsed lasers) je zaměřeno na technologický vývoj nové generace diodově 

čerpaných laserů (DPSSLs) určených pro využití v průmyslu a ve vědě. Technologie HiLASE mění zavedené 

způsoby v řadě průmyslových oborů od optiky, přes elektroniku a nové materiály až k medicínským aplikacím. 

HiLASE pomáhá firmám řešit jejich potřeby a problémy inovativním způsobem za použití globálně unikátních 

laserových technologií. Nabízí nejvýkonnější špičkové technologie pro každodenní průmyslové využití. 

 

PR & Marketing Manager 
 

Obsahem Vaší práce bude: 
 

 Vedení PR týmu a zodpovědnost za zastřešení aktivit spojených s propagací centra HiLASE 
 Vytvoření a implementace Komunikační a marketingové strategie Centra HiLASE 

 Komunikace se stakeholdery, networkingové akce 

 Pořádání popularizačně-vzdělávacích a odborných akcí (plánování, příprava a pořádání konferencí, 

workshopů, exkurzí a jiných workshopů/exkurzí a dalších typů akcí pro odbornou komunitu a veřejnost) 

 Zajištění PR aktivit, např. aktualizace webových stránek a soc. sítí, komunikace s médii, příprava tiskových 

zpráv a článků v médiích, obsluha CRM systému 

 Podpora komunikace mezi vědeckou a komerční sférou, spolupráce s jednotkou Transferu technologií při 

realizaci marketingových aktivit 

 

Co musíte mít, umět a znát: 

 Skvělé organizační, komunikační a prezentační schopnosti 

 Samostatnost při plnění úkolů a zároveň schopnost týmové spolupráce 

 Vstřícnost, ochota učit se novým věcem a smysl pro humor 

 Znalost anglického jazyka na úrovni C1 dle CEFR 

 Zkušenost na obdobné pozici min. 2 roky 

 Práce na plný úvazek 

 

Vaší výhodou bude: 

 Předchozí zapojení do realizace EU projektů 

 Zkušenosti s digitálními nástroji pro marketing a PR 

 Hi-tech prostředí berete jako výzvu či preferenci 

 

Co za to od nás získáte: 

 Zajímavou a rozmanitou práci, kde se rozhodně nebudete nudit 

 Velký prostor pro kreativitu  

 Možnost seberealizace a uplatnění vlastních nápadů 

 Časovou flexibilitu 

 Podporu dalšího vzdělávání, osobního rozvoje a růstu 

 Příležitost pracovat v unikátním vědeckém centru 

 Práci v příjemném prostředí s přátelským mezinárodním kolektivem 

 5 týdnů dovolené, 5 SickDays a další zaměstnanecké výhody 

 

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím na email lakoma@fzu.cz motivační dopis v anglickém jazyce a 

strukturovaný profesní životopis (formát Europass). 

 

Prosím uvádějte vždy následující text společně s Vaším e-mailem/dopisem, abychom mohli pracovat s Vámi 

zaslanými údaji: Souhlasím, aby mé osobní údaje, zaslané FZÚ AV ČR, v.v.i. se sídlem Na Slovance 2, 182 21 Praha 

http://www.hilase.cz/
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
mailto:lakoma@fzu.cz


                           

                                                

8 byly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., použity výhradně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení 

databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je dán na dobu jednoho roku a lze jej kdykoliv písemně odvolat.  

 

Kontakt: Olga Lakomá, HR Generalista, Tel: +420 702 086 170, e-mail: lakoma@fzu.cz 

mailto:lakoma@fzu.cz

