
Grafický dizajnér/ka 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Miesto práce: Bratislava, Staré Mesto 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

1.2.2021 

Mzdové podmienky (brutto) 

1 400 EUR/mesiac 

Platové zaradenie podľa odmeňovania vo verejnej správe Zákon 553/2003 Z.z. v závislosti od 

vzdelania a praxe 

Informácie o pracovnom mieste 

Hľadáme grafického dizajnéra/ku s vlastným rukopisom, ktorý/á je odhodlaný/á neustále 

napredovať, byť cenným a obohacujúcim členom nášho kreatívneho tímu. 

Na druhej strane by si mal/a byť človek schopný/á patrične analyzovať požiadavky vedenia 

organizácie a adekvátne komunikovať vlastné výstupy; byť cenným a obohacujúcim členom 

nášho tímu. 

 

Náplň práce: 

• Tvorba vizuálnej identity kampaní 

• Web dizajn a aktualizácia grafiky webstránok cez CMS 

• Tvorba šablón pre sociálne siete a newslettere 

• Tvorba infografík, e-bookov, interaktívnych bannerov 

• Printová grafika (letáky, plagáty, citylighty, rôzna iná veľkoplošná tlač, reklamné predmety ...) 

• DTP 

• Fotografia 

• Sledovanie trendov v grafickom dizajne 

• Asistencia a kreatívna práca na tvorbe marketingových aktivít spoločnosti 

Zamestnanecké výhody, benefity 

• Zdieľané benefity mestských príspevkových organizácií; 

• Vzdelávacie kurzy odborného charakteru; 

• Osobnostný rozvoj. 



Informácie o výberovom konaní 

Kandidátov/ky prosíme o zaslanie portfólia spolu so zaslaným CV. 

Kontaktovať budeme len kandidátov/ky, ktorí/é budú pozvaní/é na osobné stretnutie. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

31.1.2021  

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské I. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

VŠVU, FA STU, alebo ekvivalent; Vzdelanie umeleckého smeru, Grafický dizajn alebo iný 

dizajnérsky odbor, kde sa aplikuje grafický dizajn v rámci štúdia 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) 

Ostatné znalosti 

Adobe Photoshop - expert 

Adobe Illustrator - expert 

Adobe InDesign - expert 

Mac OS – expert 

Počet rokov praxe 

Prax v odbore minimálne 2 roky mimo štúdia na VŠ 

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• Kreativita a zároveň zdravý kritický prístup k vlastnej tvorbe 

• Schopnosť samostatne tvoriť – od prijatia úlohy až po odovzdanie a odprezentovanie zadania 

• Pozitívne ladenie a odhodlanosť neustále sa zdokonaľovať, rozvíjať a podieľať sa na rozvoji 

spoločnosti 

• Proaktívny prístup 

• Tímový hráč/ka so schopnosťou prezentovať vlastný produkt 

• Prehľad v nových trendoch 

• Preukázateľné skúsenosti s grafikou na profesionálnej úrovni podložené vlastným portfóliom 

- prosíme záujemcov o zaslanie portfólia spolu so zaslaným CV 

 

 



Stručná charakteristika spoločnosti 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) je stabilná, ale rozvíjajúca sa príspevková 

organizácia Hlavného mesta Bratislava, ktorá prechádza v súčasnosti viacerými zmenami. Tie 

predstavujú výzvu po manažérskej aj kreatívnej stránke. Chceme aby sa na spoločných 

zmenách organizácie podieľali tí najlepší a tie najlepšie z oblasti poskytovania a rozvoja 

kultúrnych služieb verejnosti. 

Od roku 2010 je súčasťou umeleckej scény BKIS divadlo P. O. Hviezdoslava. 

 

Bližšie informácie o organizácii získate na stránke: www.bkis.sk,dpoh.sk 

Počet zamestnancov 

50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková organizácia 

Hviezdoslavovo námestie 20  

811 02 Bratislava 

http://www.bkis.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Andrea Skyvová 

E-mail: poslať životopis 

Poslať spoločnosti životopis  

 

http://www.bkis.sk/
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4022898&inc_stat=1
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4022898&inc_stat=3

