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Ahoj! Jsem Pavel a tohle je trochu jiný pracovní inzerát :) 

Hledáš práci v Pardubicích na part-time třeba při studiu? Něco, co tě bude fakt bavit?  

A zároveň něco, z	čeho jsou slušné peníze a není to finanční poradenství a podobné nesmysly?  

Máš selský rozum, chuť se učit a na sobě pracovat? 

4X ano? Super! Já toti� zrovna náhodou hledám někoho,	jako jsi ty. 

Potřebuju kolegu, co mi pomů�e s	online marketingem. Pomáhám toti� e-shopům k	novým 
zákazníkům z	internetu. 

Pořád se ti to	zamlouvá? Pokračujeme! 

S kým budeš pracovat? Jsem freelancer. Přes 12 let se pohybuju kolem webů a zakotvil jsem u online 
marketingu.  Mám pod palcem SEO, PPC, UX a srovnávače zbo�í menších klientů i jedniček v oboru. 

�e o tom víš jen málo? Neboj, tvoje šikovnost a zápal ti to vynahradí. Postupně ti předám know-how 
a kdy� na sobě zamakáš, udělám z	tebe hvězdu. 

V	práci mám rád pohodu.  

Chceš si přispat? Pracovat do noci? Občas zůstat doma? … OK, taky to tak dělám :)  

Nehledám nikoho, kdo bude netrpělivě vyhlí�et konec směny, aby mohl „konečně“ odejít z	práce.  

Naopak. Chci takovou atmosféru, �e se budeme ráno do práce těšit.  

Jako �havý kandidát máš: 

● povědomí o online 
marketingu	

● šikovnost, pečlivost a 
selský rozum	

● touhu se stále učit a 
makat na sobě	

● čas na práci +- 15-20 
hodin v týdnu	

● chuť táhnout se mnou za 
jeden provaz	

Co tě čeká? 

● naučíš se spravovat  
PPC kampaně	

● zjistíš, jak fungují 
srovnávače zbo�í	

● poznáš tajemství reklamy 
na FB	

● nebo proč jsou důle�ité 
zpětné odkazy	

● a spoustu, spoustu dalšího	
 

Co ti nabízím? 

● know-how v	oblasti 
s	obrovskou poptávkou	

● kdy� ti to dobře půjde, 
slušně si vyděláš	

● pohodu v práci	

● mo�nost občas zůstat na 
homeoffice	

● full-time a� odpromuješ

 
Dává ti to smysl? Tak napiš. 

Neposílej �ivotopis. Prostě mi na e-mail partak@paveltlapak.cz pošli něco o sobě  
a proč chceš pracovat právě se mnou. 

Všechno ostatní probereme osobně. 
A kdy� to klapne, začneš kapitolu práce, která je pro radost. 


