JUNIOR PRODUCT MANAGER
pro reklamní textil
MALFINI, a.s. je mezinárodní společnost působící v 25 státech Evropy, která má pobočky i v Asii.
Máme jasný cíl – stát se největším výrobcem a distributorem reklamního textilu v Evropě.
Připojte se k nám a staňte se součástí přátelského kolektivu!
Pracujeme v nové administrativní budově s příjemným a prosluněným interiérem v Ústí nad
Labem.
Aktuálně hledáme nového kolegu / kolegyni do našeho nákupního týmu na pozici Produktový
Manager – pozice hodná pro absolventy TUL.

Jaká bude Vaše náplň práce?
•

Spolupráce na implementaci trendů do produktového portfolia.

•

Spolupráce na navrhování nových produktů.

•

Spolupráce na určování cen produktů.

•

Identifikace a monitorování trendů v textilním průmyslu.

•

Analýza konkurence, vývoje zákaznického portfolia a produktové analýzy.

•

Práce v interním IS, reporting.

Co Vám nabízíme?
•

Zajímavé platové ohodnocení.

•

Vstupní zaškolení a možnost profesního rozvoje.

•

Pracovní příležitost v prostředí rostoucí mezinárodní firmy.

•

Slevu na firemní produkty.

•

Jazykové kurzy.

•

Sodexo stravenková karta.

•

Plně vybavené kuchyňky s pitným režimem a ovocem zdarma.

•

Vitamínové balíčky ve formě dobití Sodexo karty.

•

25 dnů dovolené.

Co je pro nás důležité:
•

VŠ vzdělání – ideálně textilního směru.

•

Analytické myšlení.

•

Znalost MS Excel.

•

Chuť rozvíjet se v textilní oblasti.

•

Komunikativní znalost anglického jazyka.

•

Jsme společensky odpovědná firma – záleží nám na etickém přístupu.
Nasloucháme přáním našich zaměstnanců a investujeme do jejich vzdělání a spokojenosti.
Využíváme moderní technologie.
Jsme hrdými držiteli ocenění Superbrands 2017-20121, které je udělované nejúspěšnějším
českým značkám.
Jsme zapojeni do projektu „Zelená firma“.
Tedy, pokud si myslíte, že jste vhodným kandidátem, neváhejte zaslat Vaše CV.
Budeme se těšit na spolupráci s Vámi!

Životopis nebo dotazy směřujte na:
S pozdravem
Pavla Sklenářová
Specialista HR
GSM: +420 727 833 371
Tel: +420 475 240 523
pavla.sklenarova@malfini.com
www.malfini.com

MALFINI, a.s.
Značkový reklamní textil
Oblouková 391, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

