
FAIRTRADE ČESKO A SLOVENSKO 

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu 

ACCOUNT MANAŽÉR / MANAŽÉRKA 

 

Forma výberového konania: otvorená pracovná pozícia s priebežným hodnotením uchádzačov 

Fairtrade Česko a Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa usiluje o propagáciu a rozvoj 

systému Fairtrade v Českej republike a na Slovensku, realizuje kampane na podporu fair trade a dohliada na 

správne používanie známky FAIRTRADE. 

 

Možno hľadáme teba! 

Máš skúsenosť z oblasti obchodu či marketingu a chceš robiť zmysluplnú prácu? 

Si komunikatívny/a a baví ťa nadväzovať nové kontakty? 

Zaujímaš sa o otázky medzinárodného obchodu a udržateľnosti? 

Baví ťa vymýšľať nové veci, si zároveň praktický/á a vieš si rozplánovať jednotlivé kroky v príprave i realizácii 

aktivít? 

Nerobí ti problém angličtina (písaná aj hovorená)? 

Si samostatný/á a rád/a získavaš a analyzuješ nové informácie? 

 

Sme malý tím ľudí sídliaci v Prahe. Od jesene 2019 potrebujeme nového kolegu/gyňu na Slovensku pre 

zaistenie kontaktu s našimi slovenskými obchodnými partnermi. Náplňou tvojej práce bude  rozvíjanie 

vzťahov s obchodníkmi a spracovateľmi, vyhľadávanie potenciálnych nových partnerov, monitorovanie 

slovenského trhu a realizácia kampaní a ďalších aktivít týkajúcich sa obchodu a marketingu. Jedná sa o 

samostatnú prácu s pravidelným kontaktom so zvyškom tímu v Prahe a druhým kolegom na Slovensku, ktorý 

bude mať na starosti osvetové a vzdelávacie aktivity.  

Ponúkame príležitosť pre vlastný rozvoj a možnosť formovania fairtradového hnutia na Slovensku. Budeš 

súčasťou systému medzinárodnej organizácie Fairtrade International (s možnosťou účasti na občasných 

stretnutiach v centrále v Bonne).  

Jedná se o prácu na čiastočný úväzok (15-20 hodin týždenne), prípadne o externú spoluprácu. Ponúkame 

podporu skúseného a zavedeného tímu (komunikácia, vedenie kampaní, spolupráca s partnermi).  

Odmena je cca € 600 hrubého s možnosťou rastu.  

 

Miesto výkonu práce: Slovensko    Nástup: podľa dohody, ideálne 9-10/2019 

Úloha pre účasť v prvej časti výberového konania: 

Na základe verejne dostupných informácií, a predovšetkým podľa našej online komunikácie, prosím navrhni, s 

ktorými troma obchodnými partnermi na Slovensku, ktorí už majú v ponuke fairtradové produkty, by si začal/a 

jednať  ako s prvými. Navrhni prosím tiež, akú formu spolupráce s nami by si im ponúkal/a.  

Ak sa chceš o pozíciu uchádzať, prosím zašli svoj stručný životopis, podrobný motivačný dopis a spracovanú 

úlohu vo formáte .doc /.docx na adresu dreamjob@fairtrade-cesko.cz. Pre zaslanie nie je  žiadny termín, 

výberové konanie je otvorené priebežne až do doby obsadenia pozície. 

mailto:dreamjob@fairtrade-cesko.cz


 

 

Kontaktná osoba:  

Tomáš Bílý, vedúci oddelenia financií a správy  

tomas.bily@fairtrade-cesko.cz, +420 605 217 122 


