hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

REDAKTOR
DO ODDĚLENÍ PROPAGACE
PROPAGACE A REKLAMY

Charakteristika:


zajištění kompletního zpravodajství pro univerzitní média (online zpravodaj a tištěný
časopis) a jejich další rozvoj (vyhledávání a získávání informací, psaní textů, pořizování
fotografií, správa diskuzí a editace komentářů)



pravidelná aktualizace informací pro veřejnost na www.tul.cz, podíl na správě dalších
komunikačních kanálů (sociální sítě, hesla, databáze)



zajištění a aktualizace univerzitní fotogalerie



monitoring médií pro potřeby univerzity a jednotlivých fakult



podíl na přípravě podkladů pro tiskové zprávy

Požadované dovednosti:


min. 2 roky praxe v oboru (žurnalistika, PR) podmínkou



bezchybná znalost české gramatiky a výborné stylistické schopnosti (psaní a editace
redakčních textů)



zkušenosti s fotografováním a úpravou fotografií v PC



kreativní myšlení, samostatnost



velmi dobrá znalost MS Office (Word, Excel, PPT)



znalost angličtiny výhodou



řidičský průkaz skupiny B



otevřený a iniciativní přístup, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti



nasazení pro práci, samostatnost a pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


SŠ s maturitou nebo VŠ

Pracovní poměr:
poměr:


100% úvazek



pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy,
další prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:


od 1. 4. 2012

Mzdové zařazení:


mzdová třída 9. podle vnitřního mzdového předpisu

Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem
Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Nabízíme:


zajímavou a tvůrčí práci v mladém týmu



příjemné pracovní prostředí



závodní stravování



5 týdnů dovolené



možnost hlídání dětí



možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně



příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění



jazykové kurzy

Strukturovaný
21..3.2012 e-mailem:
Strukturovaný životopis zašlete nejpozději do 21
Kontaktní osoba:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální

e-mail:

volnamista@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy, ve druhém kole pozveme vybrané uchazeče k
osobnímu pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení
výběrového řízení.
Volné místo je od 27
27..02.2012
02.2012 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(viz:http://www.tul.cz/urednideska/uredni
(viz:http://www.tul.cz/urednideska/urednihttp://www.tul.cz/urednideska/uredni-deskadeska-tul/vyberovatul/vyberova-rizenirizeni-volnavolna-mista_107)
mista_107) a na portálu
MPSV (viz: http://portal.mpsv.cz/sz).
http://portal.mpsv.cz/sz).

