MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Ponuka práce: redaktor/ka Novín Kežmarok
Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1 vyhlasuje pracovnú ponuku na redaktora/-ku
/Copywriter mestských novín.
Práca redaktora zahŕňa najmä:
 publicistická činnosť významných spravodajských činností, komentátorských a iných činností,
 spracúvanie komplexných informácií o organizácii na zverejnenie alebo publikovanie,
 spracúvanie odborných stanovísk a odpovedí na dotazy prostredníctvom listov, tlače, televízie, rozhlasu, atď.,
 zabezpečovanie a riadenie distribúcie novín,
 zber článkov do novín,
 získavanie tipov, vyhľadávanie a navrhovanie zaujímavých tém,
 umiestňovanie textového, obrazového a audiovizuálneho obsahu na web, sociálne siete,
 vyhľadávanie obrazového materiálu k jednotlivým redakčným materiálom, zabezpečenie fotodokumentácie
Kvalifikačné predpoklady:
minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, prax alebo odborné vzdelanie v oblasti masmédií vítané.

Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk - pokročilý a Anglický jazyk – mierne pokročilý.
Počítačové znalosti:
Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Internet – pokročilý, Sociálne siete – pokročilý,
strojopis – pokročilý.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
dobrá znalosť slovenského jazyka a štylistiky, znalosť anglického jazyka je výhodou, kreativita, flexibilita,
komunikatívnosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v časovom strese, zvedavosť, presnosť, rýchlosť, silný
zmysel pre tím.
Ponúkaný plat: od 670 €
Požadované doklady:
1.
2.
3.
4.

žiadosť o prijatie do zamestnania,
motivačný list,
štruktúrovaný životopis,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
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Viac informácií poskytne Ing. Zuzana Šlosárová, vedúca odd. komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja na tel.č. 0905730940. Záujemcovia o pracovnú pozíciu redaktor/ka môžu zaslať žiadosť o prijatie do
zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi do 10. 1. 2019 do 12.00 hod na adresu:
Mestský úrad Kežmarok
Hlavné námestie č.1
060 01 Kežmarok
Obálku je potrebné označiť:
„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: redaktor/ka Novín Kežmarok
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor.

V Kežmarku, 21. 12. 2018

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta Kežmarok
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