
 

 

 

   

 

PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Jeho súčasťou je špecializovaná vedecká knižnica Slovenskej 

republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr 

pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.  

www.cvtisr.sk 

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia Národné centrum pre popularizáciu vedy 

a techniky v spoločnosti hľadá do TPP odborného pracovníka na pozíciu – správca sociálnych 

sietí (social media manager). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis pracovných činností: 

- správa a obsahové napĺňanie vybraných sociálnych sietí v správe CVTI SR a s tým súvisiace 

činnosti (ideová tvorba obsahu, copywriting, vytváranie grafického obsahu, správa 

komunity, monitoring aktivít na soc. sieťach, vyhodnocovanie aktivít a príprava reportov)  

- súčinnosť pri zabezpečovaní mediálnej podpory obsahu 

- podieľanie sa na podpore aktivít CVTI SR, a to najmä aktivít NCP VaT  

- ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním zverenej agendy  

Požiadavky na uchádzača: 

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (zameranie na oblasť masmédia alebo marketing 

výhodou) 

- skúsenosti so správou sociálnych sietí (FB, IG, LinkedIn, prípadne iných)   

- znalosť práce s FB Business managerom  

- ovládanie grafických programov Adobe Photoshop/Adobe Illustrator, prípadne ovládanie  

iných grafických programov na vytváranie obsahu 

- výborná znalosť slovenského jazyka 

- anglický jazyk – na komunikatívnej úrovni 

- znalosti – MS Office 

Výhodou uchádzača je:  

- znalosť práce s video editormi 

- fotografické zručnosti 

- skúsenosť s tvorbou článkov, propagačných textov, tlačových správ 

- skúsenosti so správou Google Ads 

http://www.cvtisr.sk/
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- skúsenosti so správou webových stránok (obsahové napĺňanie)  

- vodičské oprávnenie skupiny B 

 

Osobnostné požiadavky:  

- záujem o sledovanie aktuálnych trendov týkajúcich sa oblasti soc. sietí, záujem o vedu 

a techniku, kreativita, proaktivita, dobrý časový manažment, samostatnosť, flexibilita, 

diplomacia v komunikácii s komunitou na soc. sieťach, analytické myslenie. 

 

Druh pracovného pomeru: TPP 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 900 € brutto (podľa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene  a doplnení niektorých zákonov).  

 

Termín nástupu: marec - apríl 2020, prípadne podľa dohody  

 

Miesto výkonu práce: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 

Bratislava  

 

Benefity: 

- príjemné pracovné prostredie a kolektív 

- pohyblivý pracovný čas  

- 5 dní dovolenky navyše nad rámec zákonníka práce 

- podpora odborného rastu a vzdelávania 

- možnosť zakúpenia Multisport karty a iné 

Svoje životopisy a motivačný list zasielajte na emailovú adresu viera.stranska@cvtisr.sk do 30. 

1. 2020 

 

K zaslanému životopisu pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise 

za účelom výberového konania v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Predpokladaný termín začatia výberového konania: 04. 02. 2020 – vybraní záujemcovia budú 

pozvaní na osobný pohovor. 

Inzerujúca spoločnosť: Centrum  vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je ako priamo 

riadená organizácia  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  národným informačným 

centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky. 

Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych  výskumno-vývojových  centier  a  

národných  infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie. 

http://www.cvtisr.sk/
mailto:viera.stranska@cvtisr.sk

