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Creative Industry Košice, n.o. (CIKE) sa zaoberá podporou a rozvojom
kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vyhľadávame a podporujeme talenty,
poskytujeme vzdelávacie, networkingové a pracovné príležitosti, čím
prispievame k udržateľnému mestskému rozvoju.

Máme za sebou úspešné projekty ako Európske hlavné mesto kultúry ‒
Košice 2013, zastupujeme mesto v Sieti kreatívnych miest UNESCO v oblasti
mediálneho umenia, realizujeme domáce a zahraničné rezidencie a rozvíjame
medzinárodné spolupráce. 

Organizujeme festival mediálneho umenia a digitálnej kultúry Art & Tech Days
a máme na starosti obsahovú náplň aktivít projektu Košice 2.0.

Čo je CIKE?

Inovácie

UNESCO

Výskum

Mobility

VzdelávanieGranty

Rozvoj

https://cityofmediaarts.sk/
http://atday.sk/
http://www.kosice2.sk/


Projekt Košice 2.0 sa zameriava na zvýšenie kvality života v meste,
prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb. Vďaka
jedinečnému úspechu Košíc vo výzve Európskej komisie bude                      
 v nasledujúcich rokoch v meste vybudovaná infraštruktúra pre rozvoj
inovácií prostredníctvom umenia, kreativity a digitálnych technológií.

Citizen Experience and Well-Being Institute alebo CXI tvorí  výskumný a
analytický tím, ktorý pomocou dát mapuje verejný priestor a služby mesta
s cieľom zvýšiť kvalitu života jeho občanov. Hlavnou činnosťou inštitútu je
zber a analýza dát potrebných pre zlepšovanie a rozvoj mestských služieb.
V budúcnosti by mal predstavovať mestskú koncepčnú organizáciu pre
oblasť architektúry, urbanizmu, rozvoja, participácie, tvorby a správy
mesta.

Jednou z úloh CXI je nastavenie a realizácia viacerých druhov výskumu           
v súvislosti s kvalitou života občanov v meste, jeho prostredím a službami,
ktoré mesto svojim obyvateľom ale aj návštevníkom poskytuje.

Košice 2.0



Koho hľadáme?
Vyznáš sa v architektúre a mestskom dizajne? Máš skúsenosti     
 s participatívnym plánovaním verejného priestoru a nie je ti
cudzí pojem mapovanie priestoru a komunity? Vieš pracovať  s
dátami a rozumieš priestorovej analýze?

Do CXI hľadáme človeka, ktorý sa zaujíma o participatívne
navrhovanie riešení pre verejný priestor, má analytický a
systematický prístup ku komunikovaniu zistení ako aj
navrhovaniu riešení.

Tvojou úlohou bude vytvoriť mapu tzv. "nemiest"                      
a identifikovať potenciál týchto priestorov pre budúce využitie    
 v meste s ohľadom na participatívne princípy tvorby a "human-
centered" prístup k tvorbe, realizovať priestorovú analýzu
dostupnosti služieb v rámci mesta – mapu dostupnosti služieb 
 a aktívne sa podieľať na fungovaní Mobilného mestského
laboratória (MUL).

Čo bude Tvojou úlohou?
Priestorový výskum mesta
Participatívny výskum verejného priestoru, urban exploration
Systematizácia a analytický prístup ku verejnému priestoru,
pilotovanie, experimentovanie, testovanie navrhovaných
riešení s partnermi projektu Košice 2.0 (Východné pobrežie,
Fakulta umení TUKE, Antik ako aj ďalšími partnermi)
Mapovanie nevyužívaných verejných priestorov ‒ mapa
“nemiest”
Metodológia hodnotenia využiteľnosti verejného priestoru
Práca v tíme Mobilného mestského laboratória na site-
specific výskumných úlohách
Aktívna spolupráca s tímom CXI
Účasť na aktivitách projektu Košice 2.0 a CIKE
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Termín nástupu: ASAP
Ponúkaná odmena: 1500 € (brutto)
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Miesto výkonu práce: Košice, Slovensko



Požiadavky na uchádzača

Ukončené VŠ vzdelanie
Vzdelanie v odbore architektúra, urbanizmus, krajinná architektúra,
dizajn výhodou
Skúsenosť s navrhovaním drobnej architektúry/mestského dizajnu
Skúsenosti s mapovaním verejného priestoru
Skúsenosť s metódami participatívneho plánovania verejného
priestoru výhodou

Znalosť CAD nástrojov a softvéru na 3D modelovanie
Skúsenosť s GIS výhodou
Skúsenosti s analýzou priestorových dát výhodou

Schopnosť doručiť výsledok v požadovanom čase a kvalite
Kreativita, flexibilita a samostatnosť
Komunikatívnosť, schopnosť zvládať výzvy a riešiť problémy
Schopnosť spolupracovať v tvorivom interdisciplinárnom kolektíve

Vzdelanie
a prax

Technické
zručnosti

Osobnostné
predpoklady



Mladý a priateľský kolektív

Účasť na zaujímavých podujatiach
Art & Tech Days, konferencie, workshopy, teambuilding

Možnosť organizovať si pracovný čas
Flexibilný pracovný čas, možnosť využívať prácu z domu

Kreatívna a zodpovedná práca

Aké sú výhody práce v CIKE?

Materiálne benefity
Výpočtová technika, potrebné softvérové vybavenie



Ako sa môžeš uchádzať
o pozíciu?

Priprav si životopis a krátky motivačný list, v ktorom nám
priblížiš, prečo máme vybrať na túto pozíciu práve teba. 

Oba dokumenty pošli na office@cike.sk. 

Deadline na ich zaslanie je 15. máj 2022.

Po uzavretí prihlasovania sa ti ozveme
s ďalšími informáciami.

 


