UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED

pracovisko Bučianska 4/A, 917 01 Trnava

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie nasledovného funkčného miesta na Fakulte
sociálnych vied UCM v Trnave:
 funkčné miesto PR manažéra
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Tvorba informačných, publicistických a tlačových správ k verejnosti a k hromadným
oznamovacím prostriedkom, tvorba a vydávanie oficiálnych stanovísk do masmédií,
príprava tlačových podkladov pre médiá i sociálne siete (tlačové správy, stanoviská,
oznámenia), monitorovanie tlače a analytické spracovávanie informácii publikovaných v
prostriedkoch masovej komunikácie, zabezpečovanie priameho styku s redaktormi
prostriedkov masovej komunikácie, organizácia podujatí fakulty a zabezpečuje ich
rozmiestnenie v printových a elektronických médiách na Slovensku prípadne v zahraničí,
spolupracuje na tvorbe newslettera, prípadne iných časopisoch a publikácií podľa
aktuálneho zadania, spolupracuje na tvorbe a aktualizácii web stránky fakulty tak, aby
bola verejnosť informovaná o aktuálnom dianí v rámci FSV UCM, budovanie pozitívneho
imidžu fakulty, príprava marketingových kampaní a plánov, návrhy nových alebo úprava
už existujúcich vizuálov a reklamných kampaní (spolupráca pri tvorbe kreatívnych
konceptov).
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
masmediálna komunikácia, politológia, verejná správa, spoločenské vedy
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - aktívne
Vodičský preukaz
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Osobnostné predpoklady a zručnosti
organizačné schopnosti, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, znalosť spoločenského
protokolu a etikety, prax v predmetnej oblasti výhodou, kreativita, schopnosť práce pod
stresom
Termín výberového konania bude oznámený uchádzačom e-mailom
Termín nástupu: január 2016
Platové podmienky: dohodou

-

Prihlášku do výberového konania s prílohami:
profesijný životopis
doklady o vzdelaní
posielajte do 08. decembra 2015 na adresu:

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
dekanát, Bučianska ul. 4/A
917 01 Trnava

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
dekan FSV UCM

