



Nabídka práce: DIGITAL MARKETEER  
POPIS POZICE: 

Zajímáš se o online marketing? A chtěl/a bys propagovat kina, divadla, muzea a další skvělé 
kulturní organizace? V tom případě by tě mohla zaujmout právě tato nabídka práce v online 
marketingu v nizozemském Utrechtu.  

Kdo jsme my:  

• INTK je nizozemská marketingová společnost specializující se na online marketing  
neziskových kulturních organizací. Naším cílem je z kulturních aktivit udělat nedílnou  
součást každodenního života společnosti.  

• Právě na tom již spolupracujeme s mnohými kulturními organizacemi různě po Evropě.  

Co budeš dělat? 

• Online marketeer: začneš s Google Ads kampaněmi. Poté budeš moct začít i s Display a 
Facebook kampaněmi či dalšími marketingovými aktivitami, které budou dané kulturní 
organizace požadovat. 

• Account manager: budeš mít na starost minimálně 20 kulturních organizací. Každý měsíc 
budeš s pomocí Google Analytics psát reporty ohledně výsledků kampaní. 

• Business developer: každý týden budeš kontaktovat kulturní organizace s nabídkou 
spolupráce s INTK. Následně budeš za těmito organizacemi cestovat. 

• Manager: naučíme tě být podnikatelem. Budeš posílat faktury, sdílet nabídky práce, a 
následně budeš i řídit svůj vlastní tým. 

 



INTK je jednou z předních marketingových společností specializujících se na kulturní 
sektor. Jsme ambiciózní a chceme expandovat do nejrůznějších zemí. V budoucnosti se tak 
může tvá paleta úkolů rozrůst o zcela nové zodpovědnosti. 

POŽADUJEME: 

• Jsi rodilým mluvčím v češtině (anebo polštině, němčině, potažmo v jiném evropském 
jazyce. Více na našich webových stránkách) 

• Anglický jazyk ovládáš alespoň na úrovni B2 

• Zajímáš se o marketing a moderní technologie a máš i ideálně magisterský titul z oblasti  
marketingu. Případně máš s marketingem jinou zkušenost. 

NABÍZÍME 

• Spousty zkušeností s marketingem v neziskovém a kulturním sektoru 

• Budeš pracovat v milém a mladém mezinárodním prostředí 

• Kancelář máme v centru krásného Utrechtu 

• 5 týdnů dovolené (25 dní) 

• Mzda je srovnatelná s jinými nabídkami marketingových pracovních pozic v kulturním 
sektoru. S tvými úspěchy tvá mzda roste.  

Pokud máš zájem stát se součástí našeho týmu a získat zkušenosti s prací v zahraničí, jdi na 
naše webové stránky www.intk.com, kde kromě dalších důležitých informací najdeš i 
kontaktní údaje k podání své přihlášky.  
Těšíme se na tebe!  

  


