
Zaujala vás tato nabídka?
Pro bližší informace kontaktujte, prosím, paní lenku Petrákovou na tel. č. +420 724 159 497 nebo přineste Váš strukturovaný životopis přímo  
do kanceláře na nádraží v Lounech. Životopis také můžete zaslat na adresu lenka.petrakova@laenderbahn.com nebo nás kontaktovat přes Facebook.

hledáme 
specialistu v oblasti 

marketingu

Baví Vás marketing? Máte k tomu odpovídající vzdělání, například ukončené studium ekonomiky, marketingu nebo cestovního 
ruchu? Jste kreativní, komunikativní a flexibilní s řidičským průkazem sk. B? Rád/a pracujete na počítači s programy MS Office, 
Adobe Suite, InDesign a Illustrator? Nebojíte se každodenní komunikace v němčině, eventuálně v angličtině?
Pak máme pro vás zajímavou pracovní nabídku!
Jsme soukromý železniční dopravce s mateřskou společností v Německu působící na českém trhu již od roku 2010. V rámci produktové značky 
Trilex zajišťuje dceřiná společnost Die Länderbahn GmbH provoz na linkách L7 a RE2 a v létě také sezónní provoz na linkách L24 Liberec – Doksy 
a T9/T2 Liberec – Mikulášovice – Rumburk. Ryze česká společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. obsluhuje linky U12, U14 a turistickou linku T7 
z Chomutova do Vejprt s přeshraniční přepravou do německého Cranzahlu.

V roce 2021 uzavírá Die Länderbahn CZ s.r.o. s Libereckým krajem dopravní smlouvu na provoz železniční linky L4 z Rumburku do Mladé Boleslavi 
město přes Českou Lípu. V roce 2022 se provoz rozšíří také na linku L2 z Liberce do Děčína. Naše společnost expanduje, a proto hledáme do našeho 
týmu další posily.

Náplň pRáce:
 y  Realizace reklamních a marketingových akcí

 y  Příprava informačního a obrazového materiálu  
pro zákaznická centra

 y  Správa a úprava webových stránek společnosti,  
správa a sledování aktivit na sociálních médiích

 y  Spolupráce s externími poskytovateli služeb,  
např. s grafiky, reklamními agenturami

 y  Příprava zpráv do médií

 y  Příprava a zveřejnění jízdních řádů, posterů, propagačních 
materiálů pro zákazníky a dalších tiskovin

NABízíMe:
 y  Zaměstnání u stabilní německé firmy s českým zastoupením,  

v mladém a přátelském kolektivu

 y Motivující pracovní ohodnocení a firemní benefity

 y 5 týdnů dovolené

 y Příspěvek na penzijní připojištění a volnočasové aktivity

 y Profesní růst

 y Stravenky Sodexo

 y HPP

 y Nástup ihned

PoZiCE specialista  
v oblasti marketingu


