Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava

Informačný pracovník – Oddelenie dokumentácie a informačných služieb
Náplň práce
- Spracovanie údajov o osobnostiach a inštitúciách dizajnu, výstavách a publikáciách
v informačnom systéme IS Dizajn
- Správa digitálneho repozitára
- Spolupráca na príprave novej web stránky Slovenského centra dizajnu – príprava
podkladov, používateľský prieskum, návrh informačnej architektúry
- Spracovanie, kontrola správnosti a úplnosti štatistických výkazov KULT pre dizajn a
multimédiá
- Nahrávanie a spracovanie štatistických údajov od respondentov, komunikácia
s respondentmi, analýza výsledkov zo štatistických zisťovaní
- Sledovanie vývojových trendov v oblasti dizajnu a multimediálneho priemyslu.
- Vyhľadávanie relevantných informačných zdrojov z oblasti dizajnu a multimediálneho
priemyslu
Odborné požiadavky
- VŠ vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, vzdelanie a prax v odbore knižničná a informačná
veda vítaná
- Pokročilá znalosť MS Office
- Znalosť práce v knižnično-informačných systémoch výhodou
- Skúsenosť so štatistickým zisťovaním z oblasti kultúry výhodou
- Aktívna komunikácia, reprezentovanie SCD navonok
- Anglický jazyk na komunikačnej úrovni
- Záujem o oblasť dizajnu a kultúry
- Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh
Ponúkaný plat:
Podľa vzdelania, praxe v zmysle tabuliek zákona č.318/2018 Z. z. o odmeňovaní pracovníkov
pri výkone práce vo verejnom záujme. Ponúkame platovú triedu 7, platový stupeň v závislosti
od praxe. Po skončení skúšobnej doby určenie osobného príplatku.
Termín nástupu do práce:
ihneď, prípadne podľa dohody
Druh pracovného pomeru:
hlavný pracovný pomer – celý úväzok, prípadne dohodou
Informácie o spoločnosti:
Sme príspevková organizácia, pôsobiaca v rezorte Ministerstva kultúry SR od roku 1991.
Naším poslaním je získavanie, uchovávanie a šírenie informácií o dizajne, zbierkotvorná
činnosť a podpora dizajnu v Slovenskej republike. Našimi súčasťami a projektmi sú Slovenské
múzeum dizajnu, Galéria dizajnu, Knižnica dizajnu, časopis Designum, Národná cena za dizajn.
Viac info na www.scd.sk.

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť a profesijný životopis do 10. mája
2019 e-mailom na adresu: michal.cudrnak@scd.sk a lenka.obselkova@scd.sk
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

