
 

 

 

Pracovná pozícia: Samostatný odborný referent Divadelného úseku MDPOH 

 

Miesto výkonu práce: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská 

1, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20, Bratislava 

 

Náplň práce: 

Fascinuje ťa svet divadla? Máš skúsenosti v oblasti divadla a divadelnej tvorby? 

Tak neváhaj a pošli nám svoj životopis a staň sa členom tímu, pre ktorý 

divadelné dosky znamenajú celý svet. Čo bude náplňou tvojej novej práce? 

  

• budeš sa podieľať na dramaturgii podporných projektov divadla 

• v spolupráci s marketingovým oddelením vytvoríš propagačnú kampaň 

• oceníme tvoju komunikatívnosť, keďže budeš spolupracovať  

s organizáciami, občianskymi združeniami a neziskovkami, denne budeš 

v kontakte s externým prostredím 

• vítané sú nové nápady, kreatívny duch, nové projekty, ktoré doplnia 

súčasnú aktivitu divadla 

• čaká ťa aj trošku administratívy – príprava a kontrola zmlúv, štatistika 

divadla 

 

Požiadavky na vzdelanie: 

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

• odbor dramaturgia, réžia, divadelná veda, kultúrny manažment výhodou 

  

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• výrazná orientácia v divadelnej problematike 

• prehľad o dianí v oblasti umenia a kultúry 

• kreativita, komunikatívnosť, samostatnosť, tímová spolupráca, precíznosť 

 

Ponúkaný plat: 

Od 1064,5 € plus osobný príplatok v závislosti od dosiahnutého vzdelania,  

odborných znalostí a pracovných skúseností    

 

Benefity: 

• pružný pracovný čas 

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 

• príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc 

• vstup na kultúrne podujatia organizované Bratislavským kultúrnym 

a informačným strediskom 

 

 



 

 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

31. júla 2020 

 

Termín nástupu: 

dohodou 

 

Druh pracovného pomeru: 

plný úväzok 

 

Poznámka: 

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme pozvať kandidátov, ktorí spĺňajú 

požadované kritériá 

 

Štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu: j.kubovicova@bkis.sk 

  

V prípade zaslania životopisu:  

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich 

osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Bratislavské kultúrne a 

informačné stredisko, IČO: 30794544, na účely ich zaradenia do evidencie 

uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, 

že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, 

videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej 

kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné 

údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na 

dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

  
 


