Wupisanje městna
Serbski institut pyta k najblišemu móžnemu terminej, najzašo pak wot 1.8.2020
referentku/referenta (ž/m/d)
za komunikaciju a zjawnostne dźěło
Městno ma so w skrótšenym časowym wobjimje (maksimalnje 30 hodźin tydźensce) wobsadźić a
je najprjedy wobmjezowane hač do kónca 2022, zběhnjenje wobmjezowanja je móžne. Mzda

płaći so po TV-L (hač do E 13), jeli su wosobinske wuměnjenja date.
Serbski institut jako zwonkauniwersitne slědźenišćo z něhdźe 50 přistajenymi na dwěmaj
stejišćomaj (Budyšin a Choćebuz) přeslědźuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej
Łužicy w zašłosći a přitomnosći. Wón hromadźi a archiwuje za to trěbne materialije.
Waše nadawki
-

-

koordinacija a dalewuwiće zjawnostneho dźěła instituta w swójskej zamołwitosći
zamołwitosć za medijowe dźěło
o monitorowanje temow, analyza medijoweje rezonancy
o natwar a hladanje medijoweho rozdźělaka, pisanje a rozpósłanje medijowych
zdźělenjow
wudźěłanje a přesadźenje strategijow rozšěrjenja wuslědkow wědomostneho slědźenja w
zjawnosći (transfer wědy, wědomostna komunikacija)
redakcionelne wobdźěłanje webstrony instituta z pomocu nastroja CMS (Content
Management System)
redakcionelna zamołwitosć za zdźěłanje wokolnika
wuwiće a přesadźenje koncepta za wustup w socialnych medijach
sobudźěło při organizaciji a dokumentaciji institutnych zarjadowanjow
koordinacija planowanskeho a rozprawniskeho dźěła

Waš profil
Wuměnjenje za wobsadźenje su:
- zakónčeny wysokošulski studij po móžnosći na polu žurnalistiki, public relations,
komunikaciskich a medijowych wědomosćow abo na přirunajomnym polu z wjacelětnymi
nazhonjenjemi při zjawnostnym a medijowym dźěle
- jara dobre ertne a pisomne znajomosće němskeje a jendźelskeje rěče; wjeselo na pisanju
powěsćow a jara dobre kmanosće zwuraznjenja

Witane su:
- wuběrna komunikatiwnosć a organizaciska kmanosć kaž tež wotewrjenosć za kontakty a
kmanosć k dźěłu w teamje
- samostatne a koncepcionelne dźěło
- wěste wobchadźenje ze socialnymi syćemi
- wěstosć we wužiwanju informaciskeje technologije (MS Office)
- wěste ertne a pisomne wobchadźenje z hornjo- a delnjoserbšćinu. Hewak wočakuje so
zwólniwosć, sej zaměrnje znajomosće serbšćiny přiswojić, krótkodobnje znajmjeńša
zwólniwosć k dźěłu w serbskorěčnej wokolinje.
Skićimy
-

wotměnjawe polo dźěławosće z móžnosću, sobu postajeć na přichod wusměrjene wuwiće w
modernym zwonkauniwersitnym slědźenišću z bohatymi tradicijemi a specifiskim razom
sobudźěło na dynamiskim, kreatiwnym a sylnje interdisciplinarnym slědźerskim polu

Při předleženju jenakich kwalifikacijow so na prěnjorjadne wobkedźbowanje požadanjow ćežko
zbrašenych dźiwa.
Waše pisomne požadanje pósćelće prošu hač do 3. julija 2020 z přisłušnymi podłožkami w
digitalnej formje (e-mailka z přiwěškom w jeničkej pdfce) do direkcije Serbskeho instituta na
adresu si@serbski-institut.de. Předstajenske rozmołwy su planowane 22. abo 23. julija 2020.
Datoškitny pokiw: Ze zapodaćom swojeho požadanja přihłosujeće předźěłanju Wašich
wosobinskich datow we wobłuku a k přewjedźenju požadanskeho procesa. Tute přizwolenje móže
so bjez podaća přičinow napřećo direkciji pisomnje abo elektronisce cofnyć. Prošu
wobkedźbujće, zo wuskutkuje cofnjenje přizwolenja, zo njemóže so Waše požadanje w běžacym
procesu wupisanja hižo wobkedźbować.

