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Moderátor (ka), redaktor (ka)
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Slovensko

Prešovský kraj

okres Bardejov

Bardejov

Radničné námestie 16

08501

Kontaktná osoba: PaedDr. Ľubomír Baláž

konateľ, riaditeľ

balaz@bardejovskatv.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov
tel.: +421949556044

Katarína Danková Romanová

ekonom@bardejovskatv.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov
tel.: +421903907097

Základná zložka mzdy (v hrubom): 700 € za mesiac

Dátum nástupu: 1. 10. 2019

Dátum pridania ponuky: 15. 7. 2019

Dátum poslednej aktualizácie: 15. 7. 2019

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas

Pracovná oblasť: Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Informácie o sprostredkovaní: Termín výberového konania:
1. 8. 2019
Informácie pre záujemcu:
K žiadosti priložte motivačný list, štrukturovaný životopis a fotografiu. Na výberové konanie
budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky uvedené v pracovnej ponuke. 

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce
Pracovná náplň redaktor:
- vyhľadáva a pripravuje spracovanie podkladov pre spravodajskú reláciu, resp. publicistickú reláciu
- zodpovedá za obsah spravodajského príspevku
- realizuje rozhovory, zbiera potrebné informácie
Pracovná náplň moderátor:
- vytvára dramaturgický scenár vysielania
- zodpovedá za obsah vysielania

Pracovné podmienky
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore žurnalistika 
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore žurnalistika

Zručnosti, schopnosti
Všeobecné spôsobilosti:
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
tvorivosť (kreativita)
samostatnosť

Cudzie jazyky:
anglický - elementárna: A1 a A2

Počítače:
Internet - elementárna
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Ďalšie požiadavky:
- Mikrofonický hlas bez výslovnostných chýb a bez akcentu či nárečia
- Znalosť spisovnej slovenčiny a štylistiky slovom a písmom
- Všeobecný spoločenský prehľad
- Schopnosť práce pod tlakom
- prax vítaná

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36474592

Internetová adresa: www.bardejovskatv.sk

Telefón: 054/4726000

Charakteristika: Bardejovská televízia (BTV) začala svoju históriu písať
v auguste 1994 - patrí tak k jedným z najstarších
miestnych televízií na Slovensku. Pri jej zrode stáli
nadšenci, ktorí neváhali riskovať, boli presvedčení o
správnosti svojho rozhodnutia a presvedčili aj
kompetentných, aby do projektu vstúpili. Za vyše
dvadsať rokov prítomnosti na miestnom, resp.
lokálnom televíznom trhu si Bardejovská televízia
vybudovala rešpektované renomé, stala sa jedným zo
zakladajúcich členov Spolku lokálnych televíznych
staníc Slovenska (LoTOS) a je držiteľom prestížnych
ocenení celoslovenského, i medzinárodného
charakteru. Za čas svojej existencie prešla rôznymi
právnymi formami - v auguste 2001 bola založená
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., ktorá je
držiteľom licencie na vysielanie programovej služby
Bardejovská televízia - BTV. V súčasnosti je to
moderná mediálna ustanovizeň, ktorá ponúka svoje
služby vo verejnom záujme na profesionálnej úrovni.
Jej vysielanie je zamerané najmä na spravodajstvo a
publicistiku, ale vo svojom portfóliu má aj výrobu a
vysielanie iných programových typov (šport,
hudobné, či vzdelávacie programy).

Adresa: Radničné námestie 16
08501 Bardejov
Slovensko

Zdroj: upsvar.sk (Id: 1602379)
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