
Product manager – Aesthetics 

Praha 

POPIS PRACOVNÍ POZICE 

  

Čemu se u nás budeš věnovat: 

 Pracovat v oddělení Produktového Managementu (estetická medicína), který uvádí na trh 
TOP přístroje svého druhu na světě. 

 Sledovat trh estetických přístrojů, analyzovat strategické možnosti vývoje nových produktů, 
zkoumat konkurenci a trendy na trhu. 

 Podílet se na přípravě zadání pro vývoj nových inovací, definovat jejich parametry a 
požadavky na jejich testování. 

 Úzce spolupracovat s R&D oddělením na vývoji nových přístrojů. 
 Koordinovat napříč všemi interními odděleními činnosti spojené s životním cyklem 

estetických produktů. 
 Pomáhat plánovat marketingovou strategii, a následně připravovat návrhy a vytvářet 

propagační materiály. 
 Vyhodnocovat úspěšnost estetických produktů a pomáhat utvářet na základě toho další 

strategii. 

  

Co Ti můžeme nabídnout: 

 Být u zrodu nových technologií pro medicínu. 
 Skvělé kolegy, se kterými práce bude zábavou a kteří Ti vždy poradí. 
 Prostor pro vlastní kreativitu zatíženou minimem procesů. 
 Podporu osobního rozvoje. 
 Flexibilní pracovní dobu a home office. 
 Zvýhodněnou kartu Multisport či ActivePass. 
 Systém zaměstnaneckých benefitů. 
 Přátelskou atmosféru na pracovišti a velmi otevřenou firemní kulturu. 
 Výbornou dopravní dostupnost (MHD, parkování pro zaměstnance). 

  

Budeme si rozumět, pokud máš: 

 VŠ vzdělání (výhodou, ale nikoliv podmínkou je biomedicínské/technické zaměření). 
 Obrovské množství energie, ochotu učit se a rozvíjet své znalosti, převzít iniciativu a 

odpovědnost za svěřené úkoly. 
 Analytické myšlení na vysoké úrovni. 
 Zkušenosti s marketingem či zájem o něj. 
 Anglický jazyk na vysoké úrovni slovem a písmem. 

  



Zasláním životopisu berete na vědomí, že jste srozuměn/a se zpracováním osobních údajů 
společností BTL Medical Technologies s.r.o. a uchováním Vašich osobních údajů po dobu 
trvání výběrového řízení a následně po dobu 6 kalendářních měsíců. V případě, že máte zájem 
o uchování Vašeho životopisu pro další výběrová řízení (na dobu neurčitou), uveďte tuto 
skutečnost do zprávy níže. 

 


