
 

 
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO 

 

vypisuje konkurz  

 

na obsadenie pracovnej pozície    

 

LEKTOR / LEKTORKA DRAMATURGIE 
 
Informácie o pracovnej pozícii (náplň práce): 

- spolupráca na tvorbe dramaturgického plánu, 
- praktická dramaturgia pripravovaných inscenácií 
- dramaturgická spolupráca na festivale Zámocké hry zvolenské 

- dramaturgická spolupráca na príprave podujatí DJGT 

- dramaturgická spolupráca v oblasti marketingu 

 

Informácie o výberovom konaní - požiadavky na uchádzačov:  

- VŠ vzdelanie  II. stupňa – vzdelanie v odbore réžia, dramaturgia, divadelná veda 
výhodou 

- pracovná pozícia vhodná i pre študentov 2. ročníka II. stupňa VŠ  

- prax v oblasti dramaturgie výhodou 

- znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) 

- všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad, aktívny prístup k riešeniu pracovných 
povinností, dobré komunikačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, kreativita, 

samostatnosť a schopnosť pracovať v tíme 

 

Informácie pre uchádzačov: 

- stabilné zamestnanie, plný pracovný úväzok, možnosť vlastnej sebarealizácie 

- predpokladaný termín nástupu do zamestnania - 05. 09. 2022 

- termín výberového konania – 26. 08. 2022 v budove DJGT  

- tarifný plat v rozmedzí od 826,50 € do 991,50 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania 

a dĺžky odbornej praxe (7. platová trieda zákona č. 553/2003 Z.z.) plus zákonné 
príplatky 

- kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky na obsadenie 

pracovnej pozície. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
- žiadosť o zaradenie do výberového konania 

- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, 
- profesijný životopis, motivačný list, 
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov na účely výberového 

konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.  

- písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného uchádzača sa bude vyžadovať 
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace), 

- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a predložených 
dokladoch. 

 

       

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  doručte 

v termíne do  19. 08. 2022 do 14:00 h  na adresu: 

Divadlo J.G. Tajovského, Divadelná 3, 960 01 Zvolen alebo 

e-mailom - personalne@djgt.sk, tel.: 5551 212, 5551 222 

 

mailto:personalne@djgt.sk

