PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA

Centrum vedecko-technických informácií SR, sekcia Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti hľadá: Redaktora/ku portálu www.vedanadosah.sk
Popis pracovných činností:
-

písanie textov s vedeckou tematikou, úprava tlačových správ, editovanie a redigovanie článkov
od externých a odborných autorov/iek
umiestňovanie textového, obrazového a audiovizuálneho obsahu na portál;
účasť na tlačových konferenciách, výstavách, odborných a spoločenských podujatiach;
vyhľadávanie obrazového materiálu k jednotlivým redakčným materiálom;
odborné činnosti súvisiace s realizáciou popularizačných aktivít v rámci projektu Podpora
národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja - PopVaT II (kód ITMS 313011T136);
administratívna podpora činnosti redakcie;
komunikácia a spolupráca s externými partnermi a dodávateľmi;
ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním zverenej agendy;
Pracovná pozícia vhodná pre absolventov: nie
Požiadavky na uchádzača:

-

vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
anglický jazyk – aktívne
PC znalosti – MS Office, Outlook, Internet
organizačné schopnosti, lojalita, samostatnosť, vytrvalosť, kreatívnosť, flexibilný prístup k
problémom, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť
Výhodou uchádzača je:

-

skúsenosť s písaním vlastných textov
skúsenosť so správou a napĺňaním webových stránok/skúsenosť s publikačným systémom
WordPress
záujem o dianie vo vedeckej oblasti
vodičské oprávnenie skupiny B
vzdelanie v oblasti žurnalistiky
Ponúkaný plat (brutto):
Ponúkaný plat (v prípade plného úväzku) od 1000 € brutto v závislosti od definovaných
špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) (podľa

zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Druh pracovného pomeru: TPP alebo dohodou
Termín nástupu: 1. 3. 2021, prípadne dohodou
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PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA

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

-

Benefity:
príjemné pracovné prostredie a perfektný tím
sloboda vo výbere tém (v rámci vedy) a v manažovaní vlastnej práce
5 dní dovolenky navyše nad rámec zákonníka práce
podpora odborného rastu a vzdelávania
príspevok do DDS
možnosť zakúpenia Multisport karty a iné
Svoje životopisy zasielajte na emailovú adresu tamara.leontievova@cvtisr.sk do 31. 1. 2021
K zaslanému životopisu pripojte aj súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v
životopise za účelom výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Predpokladaný termín začatia výberového konania: 4. 2. 2021 – 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.
Portál www.vedanadosah.sk mapuje správy a novinky zo sveta slovenskej, ale aj zahraničnej
vedy. Okrem zaujímavých článkov sa na našom webe nachádzajú aj záznamy prednášok vedcov,
ale aj rôzne iné videá, podcasty, či filmy nášho audiovizuálneho tímu.
Cieľom nášho portálu je popularizovať slovenskú vedu a informovať o nej zábavnou a ľahko
stráviteľnou formou.
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