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Pozícia:  

Tajomník/tajomníčka slovenského sekretariátu Európskeho 

cloudu pre otvorenú vedu 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 

 

Termín nástupu: asap 

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Ponúkaný plat (brutto): od 1350 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií 

(kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v platnom znení 

 

Informácie o pracovnom mieste  

Náplň práce: 

Koordinácia činností slovenského sekretariátu pre EOSC – Európsky cloud pre otvorenú vedu. 

Zvolávanie, koordinácia a príprava zasadnutí. Príprava zápisov a záverov zo zasadnutí. 

Vybavovanie bežnej korešpondencie. 

Spracovávanie odborných materiálov a publikácií (aj v angličtine). 

Napĺňanie webového obsahu, aktualizácia webovej stránky. 

Archivácia dokumentov. 

Podpora členom sekretariátu a inému odbornému personálu.  

 

Požadované vzdelanie  

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

pozícia je vhodná aj pre absolventa 

 

Zameranie 

- 

 

Počítačové znalosti – používateľ  

Microsoft Word – pokročilý  

Microsoft Excel – pokročilý  

Microsoft Outlook – pokročilý  

MS Teams – pokročilý  

 

Jazykové znalosti  
Aktívna znalosť anglického jazyka 

 

Počet rokov praxe  

- 

 

 



 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti  

  

- flexibilita, proaktivita, kreativita, samostatnosť,  

- komunikačné a organizačné schopnosti,  

- zodpovednosť, nekonfliktnosť, precíznosť, 

- ochota učiť sa nové veci. 

 

 

Zamestnanecké výhody, benefity  

Kreatívna práca v dynamickom kolektíve a príjemnom pracovnom prostredí.  

Príležitosti pre odborný rast a vzdelávanie.  

Pružná pracovná doba.  

5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.  

Zvýhodnené vstupy na športoviská v rámci celej SR.  

Firemné akcie (športové, spoločenské). 

 

Informácie o výberovom konaní 

Žiadosť o prijatie do zamestnania (motivačný list) v slovenskom jazyku zašlite spolu s 

profesijným životopisom na adresu anna.krivjanska@cvtisr.sk, najneskôr do 6.6.2022. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 20.6.2022 

 

K žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.  

 

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači a uchádzačky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti  
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. 


