
Hledáme manažera/manažerku marketingu 
a informování cestujících pro 
Integrovanou dopravu Zlínského kraje 

 
Organizátor dopravního systému Integrovaná doprava Zlínského kraje – krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED) – 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Manažer(ka) marketingu a informování cestujících. 
 
 
 

Co budete dělat? 

 Řídit vnější komunikace vznikajícího dopravního 
systému Integrovaná doprava Zlínského kraje 

 Zadávat zpracování informačních materiálů pro 
cestující a partnery (dopravce, obce…) a kontrolovat 
kvalitu výstupů, včetně dodržování termínů 

 Dohlížet nad správným používáním jednotné 
terminologie, vizuálního stylu a standardů při 
prezentování informací; k tomu budete tyto 
standardy průběžně dokumentovat 

 Rozvíjet orientační systém ve veřejném prostoru 

 Formulovat a publikovat oficiální stanoviska 
a tiskové zprávy 

 Komunikovat s médii 

 Spolupracovat na plánování a vyhodnocování 
marketingových aktivit 

 Rozšiřovat povědomí o značce IDZK a posilovat 
vnímání role organizátora KOVED jako autority ve 
veřejné dopravě 

 Povedete v případě potřeby krizovou komunikaci 

 

Co za to nabízíme?  

 Nadstandardně naplňující práci – její výsledky 
okamžitě vidíte, a to nejen ve veřejném prostoru 

 Možnost částečně pracovat z domova i mimo 
pandemickou dobu 

 Zázemí stabilní společnosti založené a vlastněné 
Zlínským krajem 

 Nadprůměrné platové ohodnocení 

 25 dní dovolené v roce 

 Příspěvky na stravování a doplňkové penzijní 
připojištění 

 Možnost využití služebního notebooku a telefonu 
pro soukromé účely 

 Profesionální mentoring v oblasti specifik sféry 
veřejné dopravy během prvních měsíců 

 Příležitost aktivně se podílet na rozvoji dopravního 
systému, který každodenně výrazně ovlivňuje 
kvalitu života v regionu 

 

Co očekáváme?  

 Že projektové řízení pro vás není prázdný pojem 

 Nadšení pro vizi moderního systému veřejné 
dopravy 

 Uživatelské zkušenosti s regionální veřejnou 
dopravou v ostatních krajích Česka a v zahraničí 

 Že s angličtinou se kamarádíte alespoň na úrovni B2 

 Velmi oceníme, pokud máte smysl pro detail 
a pečlivost 

 5+ let praxe v oblasti marketingu nebo PR je 
výhodou 

 Bude fajn, máte-li zkušenosti ze studia, práce nebo 
bydlení v zahraničí 

 Velkým přínosem budou vaše dobré empatické 
schopnosti 

 Morální a občanská bezúhonnost je pro vás 
samozřejmostí 

 Orientujete-li se ve sféře veřejné dopravy na 
profesionální úrovni, bude to vaše výhoda 

 

Další informace 

 Termín nástupu: nejlépe 1. 4. 2021 nebo dohodou 

 Pracovní poměr: doba neurčitá 

 Místo výkonu práce: Zlín 

 Odpovíme všem kandidátům 

 

 

Životopisy s motivačním dopisem, doplněné o odkazy na 
relevantní ukázky práce nebo další reference, zasílejte 
do 12. března 2021 na adresu: 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. 
Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti 
Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín 

nebo e-mailem na: jednatel@koved.cz 
 
Ve Zlíně dne 25. 2. 2021 
Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti 
www.idzk.cz 
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