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Otvorená pracovná pozícia

MANAŽÉR/KA E-SHOPU
Typ úväzku: plný úväzok, živnosť
Nástupný termín: 01.02.2019
Platové podmienky: 1400 eur
Koho hľadáme?
Máš rád/a dynamiku, zmenu a rád/a sa nadchneš pre nové veci? Hľadáme skúseného,
samostatného člena tímu, ktorý/á bude súčasťou úspešného, dynamicky sa
vyvíjajúceho medzinárodného e-shopu pre menej odpadu, priloží ruku k dielu a zmení
s nami svet a prístupu každého z nás k odpadom. Má skúsenosti so strategickým
rozvojom e-shopu a svetom onlinu. Má technické a odborné znalosti a rozumie tomu,
čo robí. Bude plne zodpovedný/á za rozvoj slovenskej verzie e-shopu, je jeho lídrom s
potenciálom rozšírenia o nových členov vlastného tímu.

Kto sme?
Spoločnosť JRK bola založená s poslaním zlepšovať odpadové hospodárstvo vďaka
inováciám, ktoré znižujú množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním
jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia.
Dlhodobo spolupracujeme so stovkami samospráv, s inštitúciami a jednotlivcami,
ktorým v našom e-shope ponúkame alternatívy k jednorázovým plastovým
produktom. Snažíme sa prinavrátiť do domácností myšlienku opakovaného
používania, neplytvania a šetrenia zdrojmi.
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O čo nám ide a ako do toho zapadá tvoja úloha?
Pomáhame nájsť alternatívu k lineárnej ekonomike a predchádzať tvorbe zbytočného
odpadu. Našim cieľom je dostať do popredia opakovane použiteľné výrobky, šetrné
k prírode a zdraviu. Neustále hľadáme nové ekologické, praktické a zároveň dizajnové
produkty pre každodenný život, v duchu hesla „Pre menej odpadu.“ Usilujeme sa o
zlepšenie zodpovedného prístupu k nakupovaniu a využívaniu zdrojov. Vďaka
prepojeniu s konceptom cirkulárnej ekonomiky vnímame širší zmysel nášho poslania.
Máme veľa plánov, odhodlanie, nadšenie a energie, aby sme tu zanechali náš odkaz
a boli tou zmenou, ktorú chceme vidieť okolo seba. Pozíciu eshop manažéra/ky
otvárame z dôvodu, že naša aktuálna manažérka Katka sa čoskoro stane multitasking
manažérkou a animátorkou počas svojej materskej dovolenky 😊
Čo bude náplňou tvojej práce?
vytvorenie stratégie tvorby, plánovania a správy SK kampaní vrátane jej
implementácie - online, offline (adwords, heureka, facebook, instagram, tvorba
a zasielanie newsletterov / mailchimp),
správa obsahu webu (úprava a tvorba textov, upload nových produktov, výber
a upload obrázkov, copywriting - tvorba a úprava článkov),
profesionálna analýza - adwords, google analytics, heureka, search console,
kreatívnosť, schopnosť komunikovať a zadávať prácu grafikovi a komunikovať s
programátorom,
aktívna práca v CMS - shoptet,
výber nových produktov - komunikácia s dodávateľmi, dohodnutie podmienok,
cenotvorba, zavádzanie produktu,
zúčastňovanie sa akcií na promo eshopu v SR,
zodpovednosť za tvorbu plánu a pravidelných reportov: mesačne, kvartálne,
ročne,
zodpovednosť za výsledky,
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iné činnosti, ktoré aktuálne vyžaduje trh.
Hľadáme Supermana, ale vieme, že vedieť všetko vyššie uvedené na 100% je aj na
neho veľa. Preto ťa chceme dovzdelať v tom, čo nevieš. V tom čo vieš, však musíš mať
bohaté skúsenosti.
Perfektne sa k nám hodíš, ak:
máš vedomosti, skúsenosti a záujem o oblasť online marketingu
vieš o čom je ekológia a máš úprimnú snahu pomôcť nám šíriť myšlienku PRE
MENEJ ODPADU
tvoje jazykové znalosti sú Slovenský jazyk – Expert (C2) a Anglický jazyk – stredne
pokročilý (B2) a Český jazyk – mierne pokročilý (B1)
vieš pracovať s MS Excel (základy), MS Word (pokročilý) a MS PowerPoint (pokročilý)
nerobí ti problém šoférovanie (vodičský preukaz – B)
ak si samostatný/á, vieš si určovať priority, viesť a motivovať ľudí, si zanietený/á,
máš ekonomické a matematické vedomosti a zručnosti (budeš riešiť obrat, zisk,
marže, percentá...) neváhaj a daj o sebe vedieť ešte DNES !
Ako fungujeme?
Žijeme poslaním "Pre menej odpadu." a vierou, že každý náš čin prispeje k lepšej
budúcnosti. Sme energický tím ľudí so zápalom pre vec. Neustále sa rozvíjame a
hľadáme do tímu kolegov na rovnakej vlne. Máme otvorené, pohodové a neformálne
pracovné prostredie. Nie sme len kolegovia, ale aj kamaráti. Hoci členovia tímov
pôsobia v rôznych častiach Slovenska a Českej republiky, pravidelne sa stretávame na
poradách, celofiremných kvartálnych plánovaniach ako pomôcť znižovať produkciu
odpadov, ale aj teambuildingoch. Hodnoty, ktorými sa v našej práci každý deň
riadime, sú inovatívnosť, úcta, úprimnosť, dodržiavanie sľubov, vďačnosť a vloženie
maximálneho úsilia do každej úlohy.
S kým budeš primárne spolupracovať?
Sú mladí, energickí, s profesionálnym prístupom, pozitívnym vzťahom k životnému
prostrediu. Profíci vo flexibilite, sem-tam vtipkári, tímoví hráči prichádzajúci s novými
nápadmi a projektmi, ktoré chcú hneď implementovať. Každý deň sa riadia heslom:
„aké si to urobíš, také to máš“ a robia kroky s myšlienkou pre menej odpadu.
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Tvoji budúci pracovní najbližší:
Katka je motýľ, vie múdro poradiť a spomaliť čas
Petra dokáže otvoriť srdcia zákazníkom, ide a všetko vyrieši
Rado je mág, je všade a vie všetko
Kamila dokáže z odpadu vyčarovať instastorku, z ktorej odpadneš
Jirko je náš budha, vie sa vcítiť do potrieb českých zákazníkov
Lucka je empatická duša a stelesnenie zdravého životného štýlu
Priebeh ako sa môžeš stať súčasťou nášho tímu:
1. KROK: Ešte dnes nám e-mailom pošli CV a výstižný (max. 1 A4) popis "Ako využijem
moje schopnosti v tejto práci a prečo by ma táto náplň bavila?" jobs@jrk.sk
2. KROK: Po zhodnotení doručených CV oslovíme IBA vybraných uchádzačov a
pozveme ich do Bratislavy na 1. kolo pohovoru.
3. KROK: ak sa stretneme navzájom v očakávaniach, pozveme ťa na 2. kolo pohovoru,
ktoré bude spojené s riešením konkrétnej prípadovej štúdie.
V prípade, že navzájom zo seba odpadneme, stávaš sa súčasťou misie “Pre menej
odpadu.”.
Tešíme sa na Teba!

