
	
 

Elite Foods 

Společnost Elite Foods je dodavatelem kvalitních surovin z celého světa do restaurací, hotelů, 
bister, barů ale i retailu. Nabízí komplexní služby pro gastronomii s důrazem na kvalitu a perfektní 
zákaznický servis. 
Dynamicky se rozvíjející společnost stále hledá nové příležitosti a flexibilně reaguje na novinky v 
oblasti tak, aby je svým zákazníkům mohla představovat jako gastronomický trend-setter. 

Pozice Category Manager – Veganské a vegetariánské výrobky 

Společnost Elite Foods., do jejíž portfolia spadá i veganská značka Linda McCartney hledá posilu 
do svého týmu na pozici Category Manager. 

Hledáme kandidáty kteří: 

• Mají přehled o veganské gastronomické scéně 
• Tuší, kdo jsou významní veganští influenceři 
• Mají přehled o každém novém veganském produktu, který se objeví na trhu 
• Rozumí si se sociálními sítěmi a zvládnou je spravovat 
• Mají obchodního ducha a nebojí se komunikovat 

Tvou denní náplní totiž bude: 

• Správa sociálních sítí  
• Tvorba a realizace marketingového plánu 
• Komunikace s influencery 
• Komunikace s partnery, dodavateli a klienty 
• Vyhledávání a akvizice nových partnerů 
• Vyhledávání nových veganských produktů do našeho portfolia 
• Vyhledávání vhodných eventů pro značku Linda McCartney Foods 
• Organizace stánku na eventech 
• Akvizice nových klientů na českém i slovenském trhu 

Rádi bychom, abys zvládal: 

• Pracovat se sociálními sítěmi. Vytvářet, vést a analyzovat kampaně, především na facebooku 
a instagramu 

• Perfektně ovládat MS Office a ideálně zvládal základní grafické práce 
• Domluvit se anglicky, polovina našeho týmu totiž mluví pouze touto řečí 
• Řídit automobil a ideálně k tomu měl i řidičské oprávnění skupiny B 
• Byl zodpovědný, samostatný, organizovaný a otevřený novým příležitostem 

Nabízíme: 

• Nadstandardní platové ohodnocení v oboru 
• Dovolená je samozřejmostí, navrch dostaneš 4 sick day 
• Občas si můžeš vzít home office 



	
• Našlapaný firemní notebook 
• Možnost realizovat se v rychle se rozvíjející firmě, která roste každý den. Šířit veganství po 

celém Československu a ještě dál. Přinášet do Čech nové rostlinné produkty 
• Slevu na zboží z portfolia společnosti 
• Komunikace v angličtině na každodenní bázi 

 


