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Č.z.: 31596/2017/PaM-JSl                                                                               V Malackách 29. novembra 2017 
 
 
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Útvare komunikácie a vonkajších vzťahov.  
 
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent komunikácie 
Rámcová náplň práce:  
▪ autorské spracovanie textov pre mestské médiá a aktualizácia informácií (webstránka mesta 

www.malacky.sk, stránka mesta na Facebooku, dvojtýždenník Malacký hlas) 
▪ redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, mestského zastupiteľstva a mestských organizácií 
▪ redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské médiá  
▪ komunikácia s grafikom Malackého hlasu  
▪ archivácia Malackého hlasu  
▪ komunikácia s inzerentmi  
▪ fotoreportérske práce, archív fotografií  
▪ organizačné a technické zabezpečenie mestských podujatí  
▪ organizačné a technické zabezpečenie marketingových a informačných kampaní MsÚ  
 
Miesto výkonu práce: Malacky 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas rodičovskej dovolenky  
Pracovný úväzok: plný 100 % 
Termín nástupu: podľa dohody  
 
Kvalifikačné predpoklady  
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so zameraním na žurnalistiku alebo masmediálnu komunikáciu 
 
Iné kritériá a požiadavky 

• prax v mediálnej oblasti, doložená kópiami 3 uverejnených článkov, prípadne záznamom troch 
audiovizuálnych diel na DVD 

• výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky 
• občianska bezúhonosť 
• prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne výhodou 
• ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na komunikatívnej úrovni výhodou 
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET) 
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť 
               
Zoznam požadovaných dokladov 

• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 
• štruktúrovaný životopis 
• kópia dokladu o vzdelaní  
 
Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 18. 12. 2017 na adresu: Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu 
uchádzača. 
 
     
                                                                                                    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                                                                                                               primátor mesta 


