
Social media specialist 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Miesto práce 

Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

marec 2021 alebo dohodou 

Mzdové podmienky (brutto) 

1 300 EUR/mesiac1300 EUR/mesiac. Platové zaradenie podľa odmeňovania vo verejnej správe 

podľa Zákona 553/2003 Z.Z. v závislosti od vzdelania a dĺžky praxe. 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Marketingové oddelenie BKIS hľadá nového člena do tímu, ktorý bude kraľovať našim 

sociálnym sieťam. Hľadáme skúseného profesionála, ktorý sleduje a vyzná sa v najnovších 

trendoch. Môžete sa tešiť na prácu s našou novou vizuálnou identitou v prostredí kultúrnej 

organizácie, ktorá pripravuje množstvo noviniek. 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti : 

• Spravovanie sociálnych sietí – Facebook - BKIS, DPOH, Kurz sprievodca cestovného ruchu, 

YouTube, Instagram 

• Spravovanie fanpage, vytváranie statusov, nahrávanie videí 

• Navrhovanie, plánovanie komunikačných kampaní 

• Vyhodnocovanie úspešnosti marketingových kampaní a ich optimalizáciu, stanovovanie 

kritérií na meranie efektivity realizovaných kampaní 

• Perfomance (výkonnostný marketing) - nastavovanie a spravovanie platených kampaní 

• Web content manažment – plánovanie a správa webstránok (BKIS, DPOH), tvorba obsahu a 

vzhľadu, tvorba analýz webu, SEO, SEM analýzy 

• Grafická úprava textov, bannerov, obrázkov a fotiek, práca vo photoshope 

• Propagácia podujatí BKIS prostredníctvom online kanálov 

• Príprava firemných e-news – redaktorská a editorská činnosť 

• Koordinovanie foto a video výstupov na podujatiach BKIS 

• Sledovanie aktuálnych trendov v marketingu, B2B a B2C komunikácii 

 

 



Zamestnanecké výhody, benefity 

• Zdieľané benefity mestských príspevkových organizácií. 

• Vzdelávacie kurzy odborného charakteru. 

• Moderné prostredie v centre starého mesta na Hviezdoslavovom námestí. 

• Príjemný 6 členný tím marketingového oddelenia. 

• Digitalizované interné systémy. 

• Inšpiratívne prostredie kultúrnej organizácie. 

Informácie o výberovom konaní 

Ak ste dočítali až sem, zdá sa, že máte o túto pozíciu skutočný záujem. Prosím neposielajte 

nám svoj životopis, ale predstavte sa nám kreatívnym spôsobom, formou krátkej prezentácie, 

videa a pod. , ktorá Vás najviac vystihuje. 

K Vašej reakcii pripojte aj príklad Príspevku na sociálne siete (post, story a pod.), ktorý ste 

vytvorili sami a na ktorý ste obzvlášť hrdá alebo hrdý. 

Tešíme sa na Vašu reakciu ! 

 

• Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov. Na základe zaslaných 

podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa dohodneme na ďalšom 

postupe. 

• Odpoveď od nás dostanete najneskôr do 3 týždňov. Prípadné otázky ohľadom výberového 

procesu posielajte na kariera@bkis.sk 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

marketing 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 

Ostatné znalosti 

Instagram - expert 

Facebook - expert 

Twitter - pokročilý 

Photoshop - základy 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word – pokročilý 

 



Počet rokov praxe 

3 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- záujem pôsobiť a rozvíjať sa v oblasti správy sociálnych sietí a online priestoru 

- prehľad v nových trendoch v online priestore 

- veľmi dobrá znalosť štylistiky a gramatiky slovenského jazyka, profesionálny písomný prejav, 

- inovatívny pohľad na riešenie úloh 

- proaktívny prístup 

- schopnosť prezentovať a presadiť vlastné návrhy 

- chuť pracovať na sebe a podieľať sa na rozvoji spoločnosti 

- príjemné vystupovanie 

- orientácia a dobrý vzťah ku kultúre. 

Inzerujúca spoločnosť 

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. 

Sme spoločnosť ústretová rodine a znevýhodneným skupinám. 

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

Počet zamestnancov 

50-99 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Hviezdoslavovo námestie 20  

811 02 Bratislava 

http://www.bkis.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Mgr. Mariana Lalinská 

E-mail: poslať životopis 

 

http://www.bkis.sk/
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4046025&inc_stat=1

