SADZAČ TEXTOV – ZALAMOVAČ v PC – zamestnanec pre grafickú úpravu
testovacích nástrojov
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Žehrianska 9, Bratislava (prácu nie je možné vykonávať z domu)
Ponúkaný plat: podľa Zákona č. 578/2009 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
Druh pracovného pomeru: podľa dohody (pracovná zmluva na dobu určitú, čiastočný úväzok, resp.
dohoda o vykonaní práce)
Termín nástupu: september 2017, resp. podľa dohody
Počet obsadzovaných miest: 1
Náplň práce: Príprava aktuálnych šablón dokumentov testovacích nástrojov pre nasledujúce
testovacie obdobie v programe Adobe InDesign, zasadenie nového textu do pripravených
šablón jednotlivých testovacích nástrojov, prispôsobenie šablón podľa obsahu textu,
zalamovanie textu, zapracovanie korekcií podľa pokynov koordinátorov tvorby testovacích
nástrojov, finálna úprava dokumentov a príprava dokumentov na tlač.
Hlavné úlohy: budú podrobnejšie stanovené na pracovnom pohovore
Iné výhody: pružná pracovná doba
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, ukončené VŠ vzdelanie I.
stupňa alebo ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa
Prax: pozícia je vhodná aj pre absolventa s praxou v priebehu štúdia
Zameranie, odbor: základy typografie a zalamovania, úprava dokumentov v súlade s normou STN 01
6910 Pravidlá písania a úpravy písomností.
Počítačové znalosti:
Adobe InDesign – pokročilá úroveň ovládania
Adobe Photoshop – pokročilá úroveň ovládania
Adobe Illustrator – pokročilá úroveň ovládania
Microsoft Word – pokročilá úroveň ovládania
Microsoft Excel – mierne pokročilý
Microsoft Outlook (e-mail) – mierne pokročilý
Microsoft PowerPoint – mierne pokročilý
Ďalšie požiadavky: ovládanie slovenského pravopisu, ovládanie cudzieho jazyka výhodou.
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, pozornosť, precíznosť, zodpovednosť, spoľahlivosť,
lojálnosť, schopnosť analyzovať a riešiť problémy, komunikatívnosť, tímová práca, tvorivý prístup.
Inzerujúca spoločnosť
Stručná

charakteristika spoločnosti: Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie
certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia kvality
vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom
porovnávaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na
úrovni štátnych vzdelávacích programov.

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: školstvo, veda a výskum, vzdelávanie
Informácie o výberovom konaní: Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 23. jún 2017.

Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť a krátky motivačný list v slovenskom jazyku,
životopis vo formáte Europass, súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich evidenciou
počas výberového konania v zmysle platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov, a to
najmä v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a životopise („Údaje v uvedenom
rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že
tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“).
Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje budú v prípade neúspešných kandidátov
zlikvidované. Odpovieme iba uchádzačom spĺňajúcim požiadavky na zamestnanca.
Doklady posielať e-mailom: veronika.ihnatova@nucem.sk.
Adresa spoločnosti: NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Veronika Ihnátová, veronika.ihnatova@nucem.sk, tel.: 02/682 60 106

