
Oznámenie  
o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu  

pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra  (KCN) kód ITMS2014+: 302031ADT3 

 

Mesto Nitra 
v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom 

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: 

 „špecialista PR a marketingu “ 
  

Víziou KCN je stať sa najväčším aktérom KKP so zameraním na organizovanie workshopov 

a verejných podujatí v oblasti scénického umenia, vizuálneho umenia, hudby, audiovízie 

a multimédií, remeselnej výroby  

 

Informácie o pracovnom mieste: 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:   

- návrh, príprava, koordinácia a realizácia marketingovej stratégie 

- vyhľadávanie a rozvíjanie nových možností v rámci marketingu 

- sledovanie marketingových trendov a návrhy na ich implementáciu 

- pomáha pri budovaní značky (Brand Management), identity KCN a jeho produktov 

(Corporate Identity) 

- vytváranie inovatívnych nápadov na propagáciu značky a produktov 

- tvorba vizuálov a promo materiálov (brožúry, infografiky, pozvánky)  

- spolupráca s grafikmi 

- správa sociálnej siete, tvorba content plánu, reakcie na komentáre 

- obsahová správa webstránky, kontrola aktuálnosti obsahovej stránky 

- komunikácia s médiami, príprava PR článkov 

- príprava newslettrov 

- organizovanie a príprava interných/externých eventov 

- objednávanie merchandise materiálov, 

- tvorba prezentácií a reportov 

- kontrola plnenia budgetu na marketing podľa zadania 

 
Zamestnanecké výhody, benefity 

- možnosť sebarealizácie 

- perspektívna práca 

- príspevok na stravovanie 

- stabilné sociálne prostredie 

- doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou 

Požiadavky na zamestnanca 

vysokoškolské II. stupňa 

Počet rokov praxe:  5 
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 
- prax – minimálne 5 rokov na pozícii marketingový špecialista nutné skúsenosti s prácou v 

oblasti online a off-line marketingu, marketingových stratégií 
- skúsenosti so správou webovej stránky a prácou na sociálnych sieťach proaktívny a 

pozitívny prístup 

- spoľahlivosť a zodpovednosť, presnosť a orientácia na detail 

- výborné komunikačné a prezentačné schopnosti 

- kreativita 

- riešiť ad hoc situácie  

- chuť a vôľa pracovať na novom projekte a byť súčasťou tímu kreatívcov  

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) 



Ostatné znalosti 
Microsoft Word - pokročilý 

Microsoft Excel – pokročilý 

Microsoft Powerpoint  – pokročilý 

Microsoft Outlook – pokročilý 

Adobe Creative Cloud – (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere) mierne 

pokročilý 
 
Miesto výkonu práce:         Nitra 
 
Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1400,- €  v závislosti 
od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania 
zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 
 
Zoznam  požadovaných dokladov: 
- žiadosť o prijatie do zamestnania   
- profesijný životopis a motivačný list  
- písomný súhlasom  so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.   

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť elektronicky na portáloch:  
• portálu www.profesia.sk (odporúčaná forma),  link Špecialista PR a marketingu pre KCN 
• webstránka Mesto Nitra www.nitra.sk,  
• sluzbyzamestanosti.sk, 
• mailom: personalne@msunitra.sk 
 
Termín doručenia prihlášok  je do 15.2.2023 
 
 
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len 
kandidátov,  ktorí spĺňajú požadované kritéria. 
Zamestnávateľ pri výberovom konaní má právo zmeniť dĺžku termínu zverejnenia inzercie 
podľa vlastného uváženia, ak to osobitný predpis neustanovuje inak.  
 

 
 
 
 
Mgr. Martin Horák  

                             prednosta 
                  


