Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), hľadá šéfredaktora pre
popularizačný portál www.vedanadosah.sk
Náplň práce šéfredaktora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navrhovanie koncepcie budúcich aktivít v oblasti budovania webovej stránky
zameranej na popularizáciu vedy a techniky;
vytváranie obsahovej štruktúry portálu;
získavanie tipov, vyhľadávanie a navrhovanie aktuálnych a zaujímavých tém pre portál;
zodpovednosť za obsahovú a redakčnú časť portálu;
koordinácia technickej administrácie portálu;
koordinácia redakcie portálu vrátane rozvoja portálu
získavanie, editovanie a redigovanie článkov od autorov s vedeckou alebo technickou
problematikou;
koordinácia, editácia a administrácia externých redaktorov
spracovávanie tlačových správ a samotné písanie textov a článkov s vedeckou alebo
technickou problematikou;
umiestňovanie textového, obrazového a audiovizuálneho obsahu na portál;
realizácia rozhovorov a reportáží;
účasť na tlačových konferenciách, výstavách, odborných a spoločenských podujatiach;
vyhľadávanie obrazového materiálu k jednotlivým redakčným materiálom;
budovanie siete kontaktov;
komunikácia s čitateľmi.

Požiadavky na uchádzača:
• Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so zameraním na prírodné alebo technické
vedy; alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na žurnalistiku,
masmediálne vzdelanie;
• prax na rovnakej alebo podobnej pozícii min. 3 roky;
• prehľad vo vedeckej a technickej oblasti so zameraním na Slovenskú republiku;
• výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky;
• anglický jazyk – aktívne
• nemecký jazyk alebo Francúzsky jazyk – výhodou;
• PC znalosti – Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet – aktívne;
• základné grafické znalosti (spracovanie fotiek a obrázkov) sú výhodou;
• vodičský preukaz skupiny B;
• vynikajúce organizačné schopnosti;
• zodpovednosť, asertívnosť, lojalita, samostatnosť, ambicióznosť, vytrvalosť,
kreatívnosť, flexibilný prístup k problémom, odolnosť voči stresu, vysoké pracovné
nasadenie
Predpokladaný termín začatia výberového konania: od 27. 3. 2019 – vybraní záujemcovia
budú pozvaní na osobný pohovor.
Životopis, motivačný list a portfólio zasielajte do 22. 3. 2019 na emailovú adresu
andrea.putalova@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.
Redakcia portálu www.vedanadosah.sk (miesto práce) :
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava,

Ponúkaný plat (brutto):
Ponúkaný plat 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).
Druh pracovného pomeru: TPP
Predpokladaný termín nástupu: apríl – máj 2019 (resp. dohodou)

Benefity:
-

príjemné pracovné prostredie
pohyblivý pracovný čas
5 dní dovolenky navyše nad rámec zákonníka práce
podpora odborného rastu a vzdelávania
možnosť zakúpenia Multisport karty
a iné

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.

