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

Manažérka/
manažér publicity
projektov

V Creative Industry Košice hľadáme nového člena
do nášho tímu na Oddelení marketingu & PR. Pridaj

DEADLINE
13/2/2022

sa k nám a pracuj na projektoch, vďaka ktorým Košice
napredujú.

KONTAKT: office@cike.sk

ADRESA: Kukučínova 2, 040 01 Košice, Slovensko

WEB: www.cike.sk

Pracovná
náplň

Čo je CIKE?
Creative Industry Košice realizuje široké portfólio aktivít, ktorých cieľom je podporiť
a rozvíjať kultúrny a kreatívny priemysel. Dlhodobo pracuje na projektoch s
lokálnym, národným a medzinárodným rozmerom v oblasti vzdelávania, mobilít, rozvoja,
výskumu a medzisektorovej spolupráce. Je pre nás dôležité jasne a konzistentne
informovať
o našich aktivitách jednotlivé cieľové skupiny, verejnosť a
medzinárodných partnerov.

Koho hľadáme?
Manažérka/manažér publicity projektov je súčasťou Oddelenia marketingu & PR a súčasne
úzko spolupracuje s manažérmi projektov a aktivít organizácie. Má na starosti
marketingovú komunikáciu domácich a medzinárodných projektov. Zodpovedá za
prípravu, publikovanie a aktualizáciu textov k projektom v slovenskom a anglickom
jazyku na základe zadania projektového manažmentu a spravuje webové stránky. Vytvára
textový a grafický obsah na sociálne siete, do newslettrov a otvorených výziev. Plánuje,
nastavuje a vyhodnocuje platené kampane na sociálnych sieťach.

Termín nástupu: ASAP
Ponúkaná odmena: od 1000 € (brutto)
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Pracovná doba: 40 hodín/týždenne
Miesto výkonu práce: Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Požiadavky
Vzdelanie
a prax

Technické
zručnosti

Ďalšie
zručnosti

Ukončené VŠ vzdelanie 1. stupňa
Výborná znalosť slovenskej gramatiky a štylistiky
Výborná úroveň angličtiny slovom aj písmom
Vzdelanie v odbore masmediálna komunikácia, marketing,
marketingový manažment výhodou
Predošlá skúsenosť na marketingovom oddelení kultúrnej
inštitúcie alebo grantovej agentúry výhodou
Facebook Business Manager
Instagram
Canva
Mailchimp
Google Forms, Typeform
Google Suite, Google Analytics
WordPress
MS Office
Skúsenosti s programami balíka Adobe Creative Cloud (Illustrator,
Photoshop, Indesign) výhodou
Schopnosť spravovať sociálne siete (Facebook, Instagram, LinkedIn),
riadiť a vyhodnocovať platené kampane na vysokej úrovni
Schopnosť tvoriť kvalitný obsah (články, rozhovory, príspevky na
sociálne siete)
Schopnosť na základe podkladov (v anglickom jazyku) pochopiť tému
a spracovať kvalitný výstup pre cieľovú skupinu
Skúsenosť s písaním marketingových stratégií pre lokálne, národné
a medzinárodné projekty výhodou

Osobnostné
predpoklady

Priateľská povaha a proaktívny prístup
Schopnosť pracovať samostatne, ale aj ako súčasť tímu
Dôslednosť a dôraz na kvalitu výsledkov
Time manažment a schopnosť efektívne pracovať pod tlakom
Analytické myslenie

Iné
požiadavky

Záväzok k napĺňaniu vízie Creative Industry Košice
Záujem o témy kultúry, kreatívneho priemyslu a well-beingu
Záujem o nové trendy v marketingovej komunikácii, reklame
a grafickom dizajne
Cit pre estetiku a dizajn
Medzinárodné kontakty a skúsenosti výhodou

Zamestnanecké benefity
Kreatívna, dynamická a zodpovedná
práca

Mladý a priateľský kolektív

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

Účasť na zaujímavých podujatiach

Art & Tech Days, konferencie, workshopy, teambuilding

Materiálne benefity

Výpočtová technika, potrebné softvérové vybavenie

Informácie o výberovom
konaní
Priprav si životopis a motivačný list.

Oba dokumenty pošli na office@cike.sk.

Deadline na ich zaslanie je 13.2.2022.

Naše personálne oddelenie bude kontaktovať
len tých uchádzačov, ktorí budú zodpovedať
kritériám výberového konania.

