
YOUR TASKS
EXPERIENCE MEETS CHANGE

YOUR PROFILE 
COMPETENCE MEETS CHARACTER

WE OFFER YOU

YOU FEEL APPEALED?
Těšíme se na Vaši přihlášku (průvodní dopis, životopis a reference –
vše v angličtině) s uvedením Vašeho nejbližšího možného nástupu a 
platového očekávání. Přihlášku zašlete na: gzahoranova@allplan.com

Flexibilní pracovní doba / Práce z domu

Výborné dopravní spojení do centra firmy

Moderní pracovní prostředí

Skvělá příležitost pro další rozvoj

Poskytujeme různé typy tréningů a školení

ALLPLAN is a global provider of open solutions for Building Information Modeling (BIM). For more than 50 years, ALLPLAN has been driving the digitalization of 
the construction industry. Focused on user requirements, we provide innovative tools for designing and building structures and inspire our customers to realize 
their visions. Do you want to work with us to better realize visions, manage tasks more efficiently and implement projects more successfully? Then we look 
forward to getting to know you. ALLPLAN, headquartered in Munich, is part of the Nemetschek Group. Over 400 employees worldwide are passionately 
continuing the company's success story. Start your career at ALLPLAN now!

DESIGN YOUR FUTURE WITH ALLPLAN

YOU AND ALLPLAN

ALLPLAN GmbH > Konrad-Zuse-Platz 1 > 81829 München > Deutschland > allplan.com

Máte-li nějaké otázky, neváhejte prosím kontaktovat: paní G. 
Zahoranová, Tel.: 00 421 903 750 303.

› Pro náš web budete tvořit obsah optimalizovaný podle SEO a 
budete podporovat rozsáhlé SEO analýzy

› Budete vytvářet úspěšné odkazy a optimalizovat web strany

› Budete rozvíjet kreativní nápady v rámci digitálního týmu a
implementovat dynamický obsah vedoucí k vyššímu výkonu
SEO a SEA

› Budete provádět analýzy konkurence, obsahu a klíčových slov

› Implementujete web stránky a pomůžete zvýšit atraktivitu
našeho Youtube kanálu, Facebooku a Instagramu

› Koordinujete a sjednáváte místní poskytovatele služeb

› Propagujete obsah na blogu prostřednictvím sociálních médií

› Jste studentem marketingu, online médií a komunikace a 
během této cesty jste již získali nějaký přehled o stavebním 
průmyslu

› Zajímáte se o digitální marketing a chtěli byste dále rozvíjet
a aplikovat své předchozí znalosti marketingu ve
vyhledávačích

› Ovládáte Český jazyk (rodilý mluvčí) a tento kreativní dar
promítnete do svých textů

› Ovládáte Anglický jazyk na komunikační úrovni (B1)

STUDENT – ONLINE MARKETING
10 – 20 HODIN TÝDNĚ | MÍSTO: ČESKÁ REPUBLIKA

Buďte součástí našeho úspěšného příběhu a rozšiřte náš tým produktového managementu

We are excited to have an excellent communicator who has 
the ability to make technical requirements understandable to those 
without technical understanding.
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