HĽADÁŠ PRÁCU V MÉDIÁCH?

JUNIOR REDAKTOR/KA
TV SPRAVODAJSTVO RTVS (STÁŽ)
Inzerovaná stáž je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
(LEAF je nezisková mimovládna organizácia zameraná na rozvoj mladých ľudí
s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko).

4 KRITÉRIÁ LEAF NA KANDIDÁTOV DO DANÉHO PROGRAMU:
• Slovensko: kandidát má trvalý pobyt na území SR (alebo je v procese
žiadania o trvalý pobyt) a aktívne ovláda slovenský jazyk
• zahraničie: kandidát študuje, alebo v roku 2017 ukončil denné
štúdium univerzity ukončené akademickým titulom mimo SR
(preferencia – nie podmienka! – je voči študentom, ktorých univerzita
sa umiestnila v Šanghajskom rebríčku), alebo má vysokoškolský titul
a momentálne býva v zahraničí
• LEAF: v súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti
ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať
charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé
líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec
bežných očakávaní
• partner: kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise
príležitosti, na ktorú sa hlási

POŽIADAVKY RTVS NA KANDIDÁTA:
Tvojou úlohou u nás bude:
• Podpora autorských príspevkov rôzneho obsahového zamerania
pre redaktorov a editorov spravodajstva RTVS
• Strih blokov, výber ilustračných záberov, vyhľadávanie v archíve
• Spracúvanie agentúrneho spravodajstva a informácií z iných zdrojov
Čo môžeš čakať od nás?
• Zoznámime ťa s prácou redaktorov a editorov
• Naučíme ťa, ako má vyzerať reportáž od úvodu až po záver
• Budú ťa učiť tí najlepší – dostaneš svojho mentora, ktorý ťa bude viesť
• Naučíme ťa strihať redaktorské bloky
• Dostaneš od nás certifikát o absolvovaní redaktorskej stáže
Čo očakávame?
• Výborný všeobecný prehľad
• Dobrá hlasová predispozícia - výhodou
• Vzdelanie: politológia, žurnalistika, média, masmédiá a pod.
• Dobrá znalosť slovenských reálií
• Samostatnosť, komunikatívnosť
• Odolnosť voči stresu a organizačné schopnosti

Miesto práce: RTVS, Mlynská dolina, Bratislava
Začiatok: 2 mesiace v období máj – august 2018
Dátum podania prihlášky: do 7. 1. 2018, 23:59

Kompenzácia: skromný príspevok od LEAF na výdavky
Zodpovedná osoba: editor spravodajstva RTVS
Doba trvania: 2 mesiace
Viac informácií nájdete na:

rtvs.org
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CIELE PROJEKTU
Ponúkame ti možnosť nazrieť do jedného z najväčších multimediálnych domov na Slovensku.
Newsroom spravodajstva RTVS sa stane tvojím odrazovým mostíkom v redaktorskom svete.
Ak si otvorený/á učiť sa od profesionálov a vieš, že ku veľkým veciam sa ide cez postupné krôčiky,
u nás ti tú možnosť ponúkame.

AKO REAGOVAŤ?
V prípade záujmu o stáž je potrebné reagovať prostredníctvom oficiálnej stránky LEAF na nasledujúcom linku:

https://spap.leaf.sk/prilezitosti/rtvs-junior-redaktorka-tv-spravodajstvo/?s_p=1

VÝBEROVÝ PROCES:
RTVS vyberie najvhodnejšieho uchádzača/čku spomedzi kandidátov odporúčaných organizáciou LEAF.
Výberový proces prebehne na základe osobného pohovoru (alebo prostredníctvom Skype).
V prípade záujmu nám zašlite tieto potrebné podklady: životopis, motivačný list, priložte i Vaše prípadné
portfólio, články, nahrávky a iné mediálne výstupy z minulosti (internátne rádiá a TV, print, web a podobne).

INFORMÁCIE O INŠTITÚCII:
Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia,
ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.
Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria:
•
•
•
•
•

spravodajské
publicistické
dokumentárne
dramatické
hudobné

•
•
•
•
•

športové
zábavné
vzdelávacie programy
programy pre deti a mládež
iné programy

Sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, morálnemu vedomiu
a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti, poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne,
zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí
na slobodné utváranie názorov, rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu
na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny
pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto
programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov
a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti, utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach
verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.
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