STREDISKO KULTÚRY
Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava

________________________________________________________________________________

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, ponúka miesto:
„Kultúrny referent“

Miesto výkonu práce: Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie s maturitou
Počítačové znalosti:
•
•
•
•

Microsoft Word – pokročilý,
Microsoft Excel – pokročilý,
Microsoft Outlook – pokročilý,
správa webovej stránky, Facebook-u.

Jazykové znalosti:
• znalosť cudzieho jazyka výhodou
Ďalšie kritériá a požiadavky:
·
·
·

samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, flexibilita, schopnosť
pracovať pod tlakom,
bezúhonnosť,
osobné a morálne predpoklady.

Náplň práce:
·
·
·

•
·
·
·

organizačné zabezpečovanie a realizácia kultúrnych a spoločenských podujatí rozpočtovej
organizácie,
zabezpečovanie propagácie kultúrnych podujatí rozpočtovej organizácie,
spolupráca s nezávislými médiami, zodpovednosť za prípravu mediálnych výstupov a
propagácia rozpočtovej organizácie v médiách a na webovej stránke,
zodpovedanie za prípravu mediálnych výstupov v médiách, administratívne spravovanie
webového portálu organizácie,
koordinovanie spolupráce a komunikácia s externými zložkami napomáhajúcimi propagande
činnosti rozpočtovej organizácie,
navrhovanie koncepcie v oblasti rozvoja činnosti a zvyšovania efektivity fungovania
rozpočtovej organizácie,
zabezpečovanie príslušnej administratívnej agendy.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
Plat bude zamestnancovi určený podľa príslušných platových tabuliek. Po ukončení 3-mes.
skúšobnej doby mu bude priznané osobné ohodnotenie.
O poskytovaných benefitoch budeme vybraných záujemcov informovať pri vstupnom pohovore.

Zoznam požadovaných dokladov:
·
·
·
·

žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
referencie od bývalých zamestnávateľov.

Zároveň žiadame uchádzačov o súhlas so spracovaním osobných údajov nasledovne:
“Týmto ako dotknutá osoba udeľujem Stredisku kultúry B-NM súhlas so spracúvaním
svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním
práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenému SK BNM za účelom uloženia do
databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných
údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín.
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho
udelenia".
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, prosíme, zasielajte
na adresu: Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, e-mail:
info@skvajnorska.sk
Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky.
Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

