
 

Account Executive Česká republika 

Cook Communications, zavedená full-service agentura pro vztahy s veřejností s pobočkami napříč 

střední Evropou hledá do své pražské kanceláře energické a talentované lidi na pozici Account 

Executive.  

Hledáme zapáleného kolegu nebo kolegyni s týmovým duchem. Pozice je určena pro ty, kdo chtějí 

vstoupit do světa mediální komunikace, či již mají jeden až dva roky zkušeností s PR. Úspěšný 

kandidát musí mít přehled o aktuálním politickém dění v České republice a na Slovensku a orientovat 

se v oblasti českých médií. Zájem o oblast obrany a bezpečnosti výhodou. Náš nový kolega by měl být 

samostatný, organizovaný a schopný plnit úkoly včas.  

Kandidáti musí mít výbornou znalost anglického jazyka slovem i písmem. Velká část pracovních 

výstupů na této pozici má podobu textů v anglickém jazyce, které pracovník samostatně vytváří na 

základě podkladů z médií či jiných zdrojů. Angličtina je jazykem komunikace s některými klienty a také 

s některými členy týmu Cook Communications. 

Jsme malý, dynamický a produktivní tým, který společně pracuje na podpoře klientů z různých oblastí, 

například: vydavatelství, soukromý kapitál, obrana a letectví, technologie a realitní trh. 

Pracovní náplň zahrnuje: 

 vytváření a distribuci pravidelných (denních, týdenních a/nebo měsíčních) souhrnů 

v anglickém jazyce, jako jsou články a zprávy z českých médií či jiných zdrojů 

 přípravu a údržbu databáze českých novinářů, redaktorů, publicistů a komentátorů 

 překlad materiálů klientů z angličtiny do češtiny a naopak 

 distribuci mediálních materiálů a informací od klienta, komunikaci s příslušnými redaktory, 

publicisty a komentátory 

 podporu při občasné organizaci akcí klientů včetně tiskových konferencí a press tripů 

 jiné povinnosti a úkoly, které budou v rámci pozice zapotřebí 

Požadujeme: 

 bezúhonnost a diskrétnost 

 výbornou znalost českého a anglického jazyka, slovem i písmem 

 výborné organizační schopnosti včetně určování priorit 

 schopnost pracovat samostatně a efektivně i pod tlakem 

 schopnost pracovat v rámci malého týmu 

 pečlivost a cit pro detail 

 proaktivní přístup 

 profesionální vystupování a přístup 

 znalost práce v prostředí MS Office, jako je zpracování textů, tabulek a databází 

 velmi dobré komunikační schopnosti 

 znalost dalšího jazyka výhodou 

 

Nabízíme: 

 práci na hlavní pracovní poměr v největší nezávislé PR agentuře ve střední Evropě 

 možnost kariérního růstu, získání zkušeností a osobního rozvoje 

 možnost podílet se na tvorbě a realizaci úspěšných komunikačních strategií pro přední české i 

světové značky 

 odpovídající platové ohodnocení 



 

 občasný “home office“ 

 práci v mladém a přátelském kolektivu 

 

Pokud vás tato nabídka zaujala, zasílejte prosím životopis a stručný motivační dopis v češtině a 

v angličtině na adresu: CV@cook-comm.com 

Cook Communications je PR a komunikační agentura poskytující komplexní služby v oblastech 

korporátní komunikace, finančního PR, produktového PR a vztahů s investory. Naše sektorové 

zkušenosti zahrnují letectví, kapitálové trhy, stavebnictví, spotřebitelský sektor, obranné technologie, 

energetiku, strojírenství, módu, rychloobrátkové zboží, herní průmysl, zdravotnictví, průmyslová 

vozidla a stroje, informační technologie, volný čas a pohostinství, logistiku, fúze a akvizice, těžební, 

ropný a plynárenský průmysl, soukromé kapitálové investice, nemovitosti a výstavbu, maloobchod a 

telekomunikace. Více na: www.cook-comm.com 
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