Dátum zverejnenia: 01.03.2022, 00:00

Divadlo Štúdio tanca vyhlasuje VÝBEROVÝ POHOVOR
Na obsadenie miesta PR MANAŽÉR/ MANAŽÉRKA
Miesto výkonu práce: Divadlo Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica
Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok
Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2022/ dohodou
Mzdové podmienky (brutto):
400 € brutto
Adekvátne finančné ohodnotenie podľa ukončeného vzdelania a preukázanej praxe uchádzača,
odmeňovanie v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.
Náplň práce, právomoci, zodpovednosti:
- tvorba celkovej stratégie (PR, online marketing divadla),
- zodpovednosť za cielenú propagáciu jednotlivých predstavení, premiér a ostatných projektov,
- styk s s tlačou a masmédiami, stratégia dlhodobej spolupráce,
- príprava a zodpovednosť za obsahové a vizuálne výstupy tlačovín: propagačné materiály,
programy, bulletiny, pozvánky, plagáty, letáčiky, web stránka, facebook, maily a ostatné,
- aktualizácia, údržba webovej stránky, FB, newsletteru.,
- navrhovanie kreatívnych formátov kontaktu s verejnosťou,
- kompletizovanie a doplňovanie mailového a poštového adresáru; zbieranie kontaktov, práca s
dotazníkmi, vytváranie nových mediálnych kontaktov,
Zamestnanecké výhody, benefity:
- práca s kreatívnym umeleckým obsahom,
- možnosť ďalšieho rozvoja,
- zapájanie sa do tvorby programu divadla
- po preukázaní výkonnosti osobný príplatok,
- odmena v prípade plnenia pracovných úloh nad rámec pracovných činností,
- v prípade práce nadčas čerpanie náhradného voľna,
- výmera dovolenky nad rámec ZP,
- príspevky zo sociálneho fondu,
- zvýhodnené vstupné na predstavenia a pohybové kurzy divadla,
- práca v príjemnom mladom kolektíve,
Požiadavky na uchádzača:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa,
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
- ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
- prax v oblasti kultúry a umenia min. 2 roky ,
- osobnostné predpoklady na výkon funkcie – prehľad v oblasti kultúry a umenia, skúsenosti s tímovou
prácou, kreativita, zodpovednosť, komunikatívnosť, samostatnosť,
- aktívna práca s PC,
- znalosť anglického jazyka.
Na osobný pohovor budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
Do 15.03.2022 zašlite na adresu personalne@studiotanca.sk:
- motivačný list,
- životopis,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového pohovoru
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona

-

č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako
jeden mesiac),
vyberte si aspoň jednu aktivitu DŠT a spracujte ju vlastným kreatívnym spôsobom, ktorej výsledok
bude určený verejnosti (text + vizuál).

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Szolnokyová, personalne@studiotanca.sk

V Banskej Bystrici, 01.03.2022

MgA. Lucia Kašiarová
riaditeľka DŠT

