MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA
prijme do pracovného pomeru zamestnanca
Vedúci tlačového a komunikačného oddelenia
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Petržalka
Ponúkaný plat: 2.000,00 €
Termín nástupu do práce: ihneď
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Pre náš mladý tím tlačového a komunikačného oddelenia hľadáme zanieteného
vedúceho/vedúcu, ktorý má skúsenosti s marketingom na seniorskej pozícií, pre komerčnú
značku alebo organizáciu, kde viedol/viedla tím minimálne 5 ľudí. Skúsenosť v štátnej
správe/vládnej organizácii je vítaná, ale nie nutná. Dôležitý je záujem o prácu v komunálnej
politike a záujem prispieť k lepšej informovanosti občanov mestskej časti Petržalka a Bratislavy.
Vašou úlohou bude:
 Tvorba a exekúcia komunikačných projektov a propagačných/informačných materiálov
(online, offline).
 Zastrešenie, vedenie a motivovanie pracovníkov tlačovo-komunikačného oddelenia (5+ľudí).
 Spolupráca na tvorbe, plánovaní a kontrole čerpania rozpočtu oddelenia.
 Komunikácia s ostatnými oddeleniami miestneho úradu.
 Tvorba a exekúcia mediálnych plánov.
 Analyzovanie, vyhodnocovanie a následná tvorba materiálov/prezentácií projektov pre
potreby kancelárie starostu, miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
 Komunikácia, preverovanie a dodržiavanie podmienok spolupráce s externými dodávateľmi.
Kvalifikačné predpoklady:
 SŠ alebo VŠ vzdelanie
 prax s vedením marketingového/reklamného/komunikačného oddelenia minimálne 3roky
 znalosť budovania značky
 skúsenosti s tvorbou a monitorovaním rozpočtu
 skúsenosť s tvorbou marketingových stratégií a mediálnych plánov pre online aj offline
 silné organizačné a projektové schopnosti
 vodičský preukaz skupiny B a znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou
 počítačové znalosti: Excel, Word, Outlook, Internet
Osobnostné predpoklady:
 skvelé komunikačné a prezentačné schopnosti
 riadiace a organizačné schopnosti, orientácia na výsledok
 samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
 bezúhonnosť,
www.petrzalka.sk
IČO 00 603 201

K žiadosti na výberové konanie je nutné predložiť:
 profesijný životopis s prehľadom priebehu zamestnaní
 doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti
 doklady o ďalších špeciálnych školeniach potrebných pre výkon funkcie
Termín nástupu: ihneď resp. podľa dohody
Informácie o výberovom konaní:
Profesijný životopis spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 28.01.2021, 14:00 h na e-mailovú
adresu praca@petrzalka.sk
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému

konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú
požadované doklady. Informáciu o tom, či ste pozvaný na osobný pohovor dostanete
najneskôr do 14 dní od termínu ukončenia prijímania životopisov. Uchádzačov, ktorí
neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať.
Ďakujeme za porozumenie.
O podrobnostiach výberového konania a prípadných zmenách budú uchádzači informovaní
emailom. Vzhľadom na situáciu s protiepidemiologickými opatreniami, termín výberového
konania zatiaľ nie je stanovený.
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je
nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú
poskytnuté členom výberovej komisie a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave.
Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel
výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania; po skončení doby
uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo
obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na https://www.petrzalka.sk/ochranaosobnych-udajov/.
Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov – zodpovednaosoba@somi.sk.
Adresa spoločnosti:
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava
Kontaktná e-mailová adresa:
E-mail: praca@petrzalka
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