Informácia o voľnom pracovnom mieste
Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu :
samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie
Počet miest: 1 (jedno)
Miesto výkonu práce:
mesto Moldava nad Bodvou
Predpokladaný termín nástupu:
- 1. marec 2019 – hlavný pracovný pomer na dobu určitú
Základná zložka mzdy (brutto):
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Popis pracovného miesta:
- komunikácia s verejnosťou
- spracovanie tlačových a vysielacích správ pre médiá, vytváranie partnerstiev s médiami
- poskytovanie oficiálnych stanovísk mesta pre média
- spolupodieľanie sa na príprave a realizácii podujatí a propagácie mesta
- účasť na akciách mesta v súvislosti s redakčnou činnosťou
- priame riadenie publicity s cieľom upevnenia želaného imidžu úradu – PR
- redaktorská činnosť, zabezpečovanie a výber fotografií pre tlačové periodikum mesta Moldava nad
Bodvou, zabezpečovanie grafickej úpravy, tlače a distribúcie tlačového periodika
- príprava podkladov pre redakčnú radu, jej zvolávanie a vykonávanie zápisov
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na pracovné miesto:
- predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa humanitného zamerania
- odborná prax na podobnej pozícii/prax v samospráve/skúsenosti z oblasti žurnalistiky alebo masmédií
výhodou
- ovládanie cudzieho jazyka vítané
- pracovná pozícia vhodná aj pre absolventa
Ďalšie požiadavky:
- orientácia vo verejnom dianí
- organizačné a komunikačné schopnosti
- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita a kreativita
- aktívne ovládanie práce na PC /MC Office, Outlook, Internet/
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní
- profesijný životopis v štruktúrovanej forme
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- osobný dotazník (k dispozícii na stiahnutie na stránke www.moldava.sk v sekcii voľné pracovné miesta)
Doklady musia byť podpísané vlastnoručným podpisom.
Informácie pre záujemcu:
Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie
masmediálne – NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad - Školská 2,

045 01 Moldava nad Bodvou alebo osobne do podateľne MsÚ – Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad
Bodvou, do 20.02.2019 do 12:00 hod.. V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania. Vybraní uchádzači
budú kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.
V Moldave nad Bodvou 04.02.2019
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor

