PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA

Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia Národné centrum pre popularizáciu vedy
a techniky v spoločnosti hľadá do TPP odborného pracovníka na zabezpečenie tvorby
audiovizuálnych diel zameraných na popularizáciu vedy a techniky.
Popis pracovných činností:
-

Samostatná produkcia a postprodukcia krátkych vedecko-popularizačných videí a filmov
Tímová práca v štábe pri tvorbe vedeckých dokumentárnych filmoch
zodpovednosť za režijné spracovanie filmu, vizuálnu kompozíciu, strihovú skladbu, zvukovú
mixáž, farebné korekcie záberov, vkladanie a úpravu efektov a titulkov
zabezpečenie agendy súvisiacej s produkciou, publikáciou a archiváciou popularizačných
audio-vizuálnych diel
ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním zverenej agendy

Požiadavky na uchádzača:
-

zvládnutie samostatnej práce profesie – kameraman
zvládnutie samostatnej práce profesie – offline strihač
zvládnutie samostatnej práce profesie – zvukár / mikrofonista / zvukový majster
Znalosť strihového programu DaVinci Resolve Studio 16

-

vysokoškolské vzdelanie I. (zameranie na oblasť audiovizuálnej tvorby výhodou)
anglický jazyk – mierne pokročilý
výborná znalosť slovenského jazyka
PC znalosti Windows – MS Office, Outlook, Internet, Adobe Photoshop
PC skúsenosti s používaním Apple macOS
organizačné schopnosti, samostatnosť, vytrvalosť, kreativita, flexibilný prístup k problémom,
vodičské oprávnenie skupiny B

Výhodou uchádzačov je:
- záujem o vedu, vedecké objavy a orientovanie sa vo vedeckej oblasti všeobecne
- záujem o dokumentárne filmy, film, fotografiu a umenie všeobecne
- vysokoškolské vzdelanie v umeleckej oblasti (film, fotografia, architektúra, kulturológia... )
- schopnosť kreatívne myslieť a ponúkať nové riešenia
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Ponúkame:
- prácu so zameraním na kvalitu obsahu
- možnosť tvoriť vlastné audiovizuálne diela
- možnosť participovať vo väčších tímoch, tvoriacich vedecké dokumentárne filmy
- možnosť odborne rásť, vzdelávať sa a získať návyky, zaužívané v profesionálnych TV
produkciách

Druh pracovného pomeru: TPP
Plat: od 1000 EUR brutto (v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
Termín nástupu: 1.2.2021 (resp. dohodou)
Pozícia je vhodná pre absolventa: áno
Predpokladaný termín začatia výberového konania: 18.1.2021 – vybraní záujemcovia budú
pozvaní na osobný pohovor.

Svoje životopisy zasielajte do 11.1.2021 na emailovú adresu:
matej.pok@cvtisr.sk
K životopisu môžete pripojiť:
- vlastné portfólio filmov, videí, resp. fotografií (ako link na Youtube, Vimeo, alebo inú galériu).
- motivačný list
- stručný námet na 30-minútový vedecko-popularizačný dokumentárny film. (téma, forma
spracovania, kreatívny nápad na realizáciu a pod.)
Uchádzači budú posudzovaní hlavne podľa svojich zaslaných prác.

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.
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