
Rozjeď kariéru 
v marketingu 
Uděláš už dneska první krok do PROFICIA?



Za pár měsíců se u nás naučíš
víc než jinde za několik let.



Raketově porosteš. Hlavně díky 3 věcem, které 
jsou u nás opravdu top.

Šikovní
kolegové

Propracované vzdělávání
Zajímavé
projekty





Ale postupně...

Jsme marketingová agentura, kterou berou vážně 

Google, Seznam i Facebook.

Zlepšujeme výkonnost webů, připravujeme 

strategie, zvyšujeme prodeje e-shopů přes PPC 

kampaně a řídíme marketing desítek firem pomocí 

dat.

Je nás více než 100 a kanceláře máme v Brně, 

Praze, Ostravě a Českých Budějovicích.

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

majitelů PROFICIA Petra a Lenky Halíkových                              

→→→

http://www.youtube.com/watch?v=-LtA3JVkuUE


Pracujeme třeba pro Pracujeme třeba pro..



A ty u toho můžeš být taky. 



Postupně ti 
představíme týmy,
které v PROFICIU 
máme.

Čeká tě 9 krátkých videí 

přímo od budoucích kolegů. 

Ať víš, do čeho jdeš.



Strategy consultants

„Strategie je úplný základ, bez kterého se firma 

v marketingu spoléhá jen na pocity. A to je málo.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Dominika Neckaře                                           →→→

http://www.youtube.com/watch?v=1vz3hYyXBUA


Co si odnést 
z videa

● U každého projektu potřebujeme poznat cílovku, trh i firmu, 

pro kterou pracujeme. Pak připravíme plán, který dává celému 

snažení jasný směr.

● Klienti díky nám vědí, do čeho se pouštět, a co naopak 

nedělat. Dává to jistotu a šetří spoustu peněz.

● Vyzkoušíš si u nás opravdu různorodé obory. Zkušení 

kolegové z týmu ti předají svoje know-how a do 2 let budeš 

s klientem hravě definovat cíle projektů, KPI nebo rozpočet.



Brand campaign
specialists

„Často se na internetu setkáš s reklamou, kterou 

jsi pro klienta pomáhal připravovat.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od Adama 

Horáka & Lucie Mifkové                 →→→

http://www.youtube.com/watch?v=v6X_rMnT_qM


Co si odnést 
z videa

● Pracujeme na různých kampaních, setkáš se u nás s odlišnými 

typy reklam. I když má 10 firem stejný cíl, cesta k cíli je 

pokaždé jiná. Proto práce v našem týmu rozhodně není nuda.

● Každou chvíli narazíš na reklamu, kterou jsi pomáhal 

připravovat.

● Budeš mít k ruce kolegy, díky kterým nebudeš tápat. A do 

2 let se z tebe stane sebejistý specialista, který vyřeší většinu 

problémů. Když budeš mít chuť, začneš o přípravě kampaní 

psát nebo přednášet na konferencích.



Performance
specialists

„PPC nabízí skvělý vhled do fungování byznysu. 

Hned vidíš, jaký je tvůj podíl na úspěchu klienta.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Martina Trojana                                                →→→

http://www.youtube.com/watch?v=ffQ4kXVfSCo


Co si odnést 
z videa

● PPC ti umožní nahlédnout do fungování byznysu. Zjistíš, kolik 

správným nastavením reklamy klient vydělal. A jaký máš podíl 

na tom, že se klientovi daří.

● Po 2 letech v PROFICIU zvládneš sám nastavit výkonnostní 

strategii a vyhodnotit její úspěšnost. To jsou schopnosti, které 

jsou čím dál důležitější.

● Dopředu tě budou posunovat školení, projekty a kolegové, 

kteří patří mezi špičky v oboru.



Social media
specialists

„Sociální sítě používají 4 miliardy uživatelů. U nás 

pochopíš co, jak a proč tam funguje.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Leony Mirošové                                                →→→

http://www.youtube.com/watch?v=CHxdI_0P2U0


Co si odnést 
z videa

● Sociální sítě jsou ideální způsob, jak oslovit fanoušky nebo 

zákazníky. Globálně mají 4 mld. uživatelů. A ty se u nás naučíš, 

jak na tak ohromný počet lidí zapůsobit. 

● Budeš umět nastavit i spravovat výkonnostní reklamy pro 

e-shopy nebo brandové kampaně pro jakoukoliv firmu, 

produkt či službu. Na Facebooku, LinkedInu nebo klidně 

TikToku.

● V PROFICIU je banda skvělých lidí, kteří ti rádi předají 

zkušenosti. Nikdo si tu nehraje pro sebe.



Client development
consultants

„Čím víc se toho naučíš o marketingu, tím jsi 

jistější při schůzkách. A klienti tě berou.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Lucie Burianové                                              →→→

http://www.youtube.com/watch?v=WRxIXFp9TeM


Co si odnést 
z videa

● Práce accounta je hodně pestrá. Jsi pořád v kontaktu s klienty 

a čím lépe rozumíš marketingu, tím víc tě berou za 

opravdového partnera.

● Nezbytná je pečlivost. Když máš klientovi poslat hotový 

výstup, musíš opravdu dohlédnout na to, aby bylo hotové 

vše, co jsi klientovi slíbil.

● Začneš u menších projektů. Když budeš mít drive, za 2 roky se 

můžeš starat o ty největší klienty PROFICIA. 



BI & Data consultants

„Ovládneš u nás různé přístupy k analýze dat. 

Přispěješ k zodpovědnému rozhodování.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Tomáše Netíka & Zuzany Maruniakové        

→→→

http://www.youtube.com/watch?v=Bi__jEopdTE


Co si odnést 
z videa

● Správně zpracovaná data usnadňují rozhodování 

o podstatných věcech.

● V našem týmu se naučíš pracovat s různými nástroji a ujasníš 

si, co přesně tě na analytice baví. A pak budeš mít možnost se 

svému směru naplno věnovat.

● Postupně dostaneš víc a víc svobody v organizaci vlastní 

práce. V PROFICIU máš svobodu, která vyžaduje 

zodpovědnost. 



Brand & Content
creatives 

„Boží nápady se vždycky uplatní. Při psaní, 

vytváření grafiky nebo focení.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od Radka 

Michellera & Petry Slavíkové                        →→→

http://www.youtube.com/watch?v=ch085gkzvo4


Co si odnést 
z videa

● V kreativě platí dvojnásob, že žádný nápad není hloupý. 

V našem týmu se kreativně vyřádíš, ať už jde o psaní, grafiku, 

focení nebo produkci. Boží nápady se uplatní při práci pro 

výrobce umyvadel, oblečení i traktorů.

● Vyzkoušíš si všechno, co budeš chtít. A až najdeš svůj flek, 

pomůžeme ti, aby ses stal jedním z nejlepších.

● Nebudeš mít kolegy. Ale kamarády, kteří mají skvělý smysl 

pro humor a rád s nimi zajdeš na drink.



UX consultants &
Web developers

„Pracujeme na tom, aby weby dávaly smysl, 

fungovaly a každý našel to, co hledá.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Barbory Páclové & Andrey Navrátilové                                                      

→→→

http://www.youtube.com/watch?v=T6KCNeX7L04


Co si odnést 
z videa

● Řešíme UX webů, zabýváme se optimalizací konverzí, děláme 

uživatelské výzkumy. Pracujeme na všem, co příspívá 

k lepšímu fungování webů z pohledu čtenáře i majitele. Zkusíš 

si, jaká role ti nejvíc vyhovuje a v té se pak budeš rozvíjet.

● Technologie jdou hodně dopředu. V našem týmu máš výhodu, 

že pracuješ s lidmi, kteří sledují trendy. A spolu s nimi se 

dostaneš k opravdu zajímavým projektům.

● Když máš dobré nápady, nezapadnou. Poměrně rychle je 

vyzkoušíme. I díky tomu je naše práce hodně rozmanitá.



SEO consultants

„SEO není magie, ale práce s daty. Když je 

správně přečteš, postavíš pro klienta skvělý web.“

Poslechni si, co a jak děláme, přímo od 

Martina Hilla, Katky Ligasové & Kristýny 

Štadlerové                                                        →→→

http://www.youtube.com/watch?v=nrP0VLlwAh0


Co si odnést 
z videa

● Vyhodnucujeme data a stavíme s jejich pomocí weby, které 

zvyšují zisk nebo umožní expanzi do Německa, Francie a na 

další trhy. Díky nám na webech čtenář najde přesně to, co 

potřebuje.

● Zkusíš si, jestli tě baví analýzy konkurence, klíčových slov, 

nebo technické SEO. A v tom, co si zvolíš, se u nás staneš 

odborníkem.

● Ani punk, ani dogma. V PROFICIU víme, kdo má co na starosti, 

víme, jak lidi posouvat. Na druhou stranu se tady dá o všem 

bavit. A když máš dobrý nápad, dáme tomu šanci. 

Vyzkoušíme ho v praxi.



Jak získáš super práci v PROFICIU?

Projdeš si, co a jak děláme, 
na webu 
proficio.cz/rozjed-karieru
a pošleš nám o sobě více 
informací.

Na praktickém úkolu si 
ověříme, co umíš a jak ti 
to marketingově myslí.

Pozveme tě na osobní 
schůzku, abychom se 
oťukali. Zeptáš se na 
cokoliv, co tě bude 
zajímat. 

Když to klapne, 
představíme ti kolegy 
a ukážeme kancly.
Pokud se ti u nás bude 
líbit, dostaneš od nás 
nabídku a může začít tvůj 
kariérní růst.

1. 2.

4.3.

https://proficio.cz/rozjed-karieru


Detaily najdeš
na našem webu

www.proficio.cz/rozjed-karieru                 →→→

http://www.proficio.cz/rozjed-karieru
https://proficio.cz/rozjed-karieru


Máš jakékoliv otázky?



Napiš nám:
eva.necasova@proficio.cz

Proklepni si nás na:
www.proficio.cz/rozjed-karieru

Ptej se:
Rovnou tady v chatu.

mailto:eva.necasova@proficio.cz
https://www.instagram.com/proficio.cz/
https://www.facebook.com/ProficioMarketing
https://www.linkedin.com/company/proficio-marketing
http://www.proficio.cz/rozjed-karieru


Těšíme se, až tě poznáme!




