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 agendy súvisiacej
s popularizáciou vedy a techniky.
Popis pracovných činností:
-

Organizačné a administratívne zabezpečenie vedecko-popularizačných podujatí
Komplexné zabezpečenie verejných obstarávaní súvisiacich s popularizáciou vedy a techniky
Aktívna účasť na prezentácii aktivít NCP VaT na verejných podujatiach
Ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečovaním zverenej agendy
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,
odolnosť voči stresu, vysoké pracovné nasadenie
vodičské oprávnenie skupiny B
Výhodou je:

-

Skúsenosť s realizáciou verejných obstarávaní
Skúsenosť s organizáciou podujatí
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)
Predpokladaný termín začatia výberového konania: od 8. 4. 2019 – vybraní záujemcovia budú pozvaní na
osobný pohovor.
Životopis a motivačný list zasielajte do 5. 4. 2019 na emailovú adresu patricia.stanova@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.
Benefity:
príjemné pracovné prostredie; pohyblivý pracovný čas; podpora odborného rastu a vzdelávania; 5 dní
dovolenky navyše nad rámec zákonníka práce; 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.

