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#KREATIVITA #KULTÚRA #KOŠICE #INOVÁCIE #ROZVOJ
#MESTO #DÁTA #VZDELÁVANIE #MENTORING #MOBILITY
#SPOLUPRÁCA #KONFERENCIE #GRANTY #REZIDENCIE
#UMENIE #STRATÉGIE #PRÍLEŽITOSTI  #NETWORK



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/


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 CX Inštitút (CXI) je
jedným z hlavných výstupov projektu Košice 2.0. 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



Termín nástupu: ASAP
Ponúkaná odmena: 1300 € (brutto)
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Miesto výkonu práce: Košice, Slovensko

Koho hľadáme?

Máš bohaté praktické skúsenosti v oblasti vizuálnej
komunikácie a zaujímaš sa o dáta a technológie? 

Chceš pomáhať tvoriť príbehy a riešenia, ktoré môžu
skvalitniť život obyvateľov mesta?

Do tímu CXI hľadáme človeka, ktorý bude komplexné
informácie a dáta premietať do vizuálnych formátov, ktoré
ich pútavo odprezentujú a sprístupnia širokému publiku.

Čo bude tvojou úlohou?

Na základe dát identifikovať a tvoriť vizuálne príbehy o meste a
jeho obyvateľoch.
Navrhovať primerané a efektívne vizuálne riešenia pre
zobrazovanie mestských dát.
Tvoriť zrozumiteľné a atraktívne vizualizácie dát, ako napríklad
infografiky, ilustrácie, informačné listy, mapy, grafy, schémy či
experimentálne diela.
Skúmať inovatívne a technologicky kreatívne možnosti
zobrazovania dát.
Aktívne spolupracovať s tímom CXI a oddelením marketingu.
Zúčastňovať sa na aktivitách projektu Košice 2.0 a CIKE.
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Požiadavky na uchádzača

Ukončené VŠ vzdelanie
Skúsenosť s Adobe Creative Suite na úrovni pokročilého používateľa.
Skúsenosti s úpravou, interpretáciou a spracovaním dát na vizualizáciu.
Skúsenosti s niektorými z grafických nástrojov na vizualizáciu dát ako sú
Tableau, Microsoft Power BI, Datawrapper, Flourish, Google Data Studio
a iné.
Skúsenosti s prácou s mapovým podkladom (GIS, 2D programy,
AutoCAD) výhodou.
Skúsenosti s 3D modelovaním a vizualizáciou (SketchUp, Blender)
výhodou.
Znalosť základov programovacích jazykov (SQL, Python, R a iné) a
skúsenosť s programovacími softvérmi (Touch Designer, Pure Data,
VVVV a iné) výhodou
Schopnosť a ochota učiť sa nové veci
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
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Počet rokov praxe: 3 roky



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, dynamická 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 vrátane tvojho portfólia pošli
na office@cike.sk. 

Deadline na ich zaslanie je 24. október 2021.

Po uzavretí prihlasovania sa ti ozveme
s ďalšími informáciami.


