PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA
WEB programátor pre popularizačný portál vedanadosah.sk, aurelium.sk a ďalších webových
portálov pod správou Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), hľadá programátora pre popularizačný portál
www.vedanadosah.sk, aurelium.sk a ďalších webových portálov pod správou Národného centra pre
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Popis pracovných činností:
vývoj nových webových portálov, ich modulov, úpravy a údržba
existujúcich systémov v CMS Wordpress a iné;
programovanie nových funkcionalít na základe zadania;
práca s webovými aplikáciami;
prinášanie nových návrhov na zlepšenie funkcionalít webov;
spolupráca na architektonickom riešení systémov;
správa a administrácia aplikačného SW a databázových systémov v
Dátovom centre pre výskum a vývoj;
podieľanie sa na odborných činnostiach v súvislosti s realizáciou
projektov EÚ;
Požiadavky na uchádzača:
skúsenosti s tvorbou webových aplikácií min. 1 rok
veľmi dobré znalosti PHP, MySQL, HTML5, CSS3, AJAX,
JavaScript/jQuery (iné JS frameworky), Bootstrap a iné
skúsenosť s niektorým MVC frameworkom;
práca s databázami (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, ...);
skúsenosti s vývojom responzívnych webových aplikácií;
vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa
anglický jazyk – min. na úrovni B1/B2
Výhodou uchádzača je:
tvorba jednoduchých animácií;
základné znalosti počítačovej grafiky;
vodičský preukaz skupiny B;
Druh pracovného pomeru: TPP
Ponúkaný plat (brutto):
Ponúkaný plat od 1 100 € 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).
Predpokladaný termín nástupu: september – október 2019,
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

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
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Predpokladaný termín začatia výberového konania: od 03.
09. 2019 – vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný
pohovor. Životopis zasielajte do 31. 08. 2019 na e-mailovú
adresu viera.stranska@cvtisr.sk.
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.
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.
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