
 

 

Junior Project & Production Manager 
 

Společnost pdMEDIA hledá vhodné kandidáty na pozici Junior Project & Production 
Manager pro projekty Zlaté koruny – soutěž finančních produktů, finanční a ekonomické 
eventy, rozvoj finanční gramotnosti, analýza dat finančního trhu. Nástup možný v březnu, 
případně po dohodě. 
 
Náplň práce: 

 participace na všech projektech Zlaté koruny 
 aktivní role při plánování a přípravě strategického rozvoje projektů Zlaté koruny 
 produkční práce na eventech 
 komunikace a rozvoj značky 
 komunikace a rozvoj finanční gramotnosti 
 komunikace se zájmovými skupinami – významné instituce jako ministerstva, ČNB, 

asociace a odborné skupiny, finanční společnosti, poradci, zprostředkovatelé, zástupci 
akademické sféry, média  

 plánování a kontrola stanovených termínů 
 příprava PR materiálů a reklamních kampaní (tiskoviny, bannery aj.), komunikace na 

sociálních sítích 
 správa webových stránek Zlatá koruna 
 příprava tiskových zpráv 
 příprava materiálů a dramaturgických podkladů pro eventy 
 práce s daty o finančních produktech 
 administrativa 
 ad hoc úkoly 

 
 

Požadujeme:  
 ukončené nebo probíhající studium VŠ, ekonomické zaměření výhodou 
 praxi ve vedení projektů, nebo produkční činnosti 
 zájem o finanční gramotnost 
 perfektní organizační schopnosti 
 vynikající komunikační dovednosti (s ohledem na různé cílové skupiny) a schopnost 

vyjednávání 
 flexibilitu, schopnost dynamicky a samostatně pracovat na svěřených úkolech, ale i práce v 

týmu 
 proaktivní přístup 
 velmi dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, správa webu v redakčním systému) 
 reprezentativní vystupování  
 ochotu učit se novým věcem 
 řidičský průkaz sk. B 
 AJ 

 
 
 



 

 
 
Nabízíme: 

 samostatnou a flexibilní práci 
 zázemí zavedené firmy s dobrou reputací 
 práci se zajímavými lidmi (elity ekonomického a finančního sektoru) 
 možnost podílet se na zvyšování finanční gramotnosti společnosti 
 vzdělávání a osobnostní rozvoj, účast na konferencích a networking 
 platové podmínky dohodou 
 možnost částečného úvazku 

 
Zaujala Vás tato pozice? Pošlete svůj CV a motivační dopis na zlatakoruna@zlatakoruna.info a do 
předmětu uveďte „Junior“. 

 
 
 
 
 
 

O soutěži Zlatá koruna 

Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěž Zlatá koruna, 
která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. Letos se koná již 18. 
ročník. 
 
V minulém roce se soutěže zúčastnilo celkem 207 produktů od 73 finančních společností. 
Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí Finanční 
akademie složená z více než 380 odborníků. Ta také rozhoduje o Novince roku. Zlatá koruna 
také uděluje ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS Cenu za společenskou odpovědnost. 
 
Soutěž Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímž cílem je 
sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty 
hodnotila zcela FinTech akademie, která je součástí Finanční akademie. 
 
Hodnocení poroty doplňuje hlasování v Ceně veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty 
volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování 
rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední 
podnikatele. Každoročně je v hlasování veřejnosti odevzdáno průměrně 70.000 hlasů. 
 
Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v nabídce 
finančních produktů, motivují klienty k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých 
produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. Další informace a výsledky 
soutěže Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info. 
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