
MEDIÁLNY METEOROLÓG  
PRE SLOVENSKO 
  

   Je počasie tvojou vášňou a zároveň oblasťou, ktorej sa chceš profesionálne venovať?

   Hovoríš po slovensky a rád píšeš informatívne texty o počasí či klíme?

   Rád by si prinášal/a zaujímavé informácie o počasí širokej verejnosti v zrozumiteľnej forme?

   Plánovanie, koordináciu, vytváranie a optimalizáciu obsahu na sociálnych sieťach si vieš predstaviť ako jednu zo 
svojich každodenných úloh?

   Bavila by ťa priama komunikácia so slovenskou komunitou nadšencov počasia?

   Rád by si sa stal/a súčasťou úspešnej nemeckej meteorologickej spoločnosti WetterOnline, ktorá stojí za jednou 
z najúspešnejších slovenských aplikácií s predpoveďou počasia Počasie & Radar?

Tak hľadáme práve teba!
Viac ako 150 zamestnancov spoločnosti WetterOnline (s hlavným sídlom v Nemecku a dcérskymi spoločnosťami 

v Anglicku a USA) sa denne stará nielen o poskytovanie kvalitnej predpovede počasia miliónom používateľov po 

celom svete, ale každý svojou malou troškou aj o vytvorenie príjemnej pracovnej klímy. Ako mediálny meteorológ 

môžeš svojimi vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťami obohatiť náš tím a postarať sa o ďalší rozvoj značky 

Počasie & Radar po obsahovej stránke. Pracovať je možné na diaľku zo Slovenska.

   ukončené vysokoškolské štúdium meteorológie alebo 
iného príbuzného odboru (alebo inak preukázateľná 
odborná spôsobilosť v tejto oblasti),

   slovenčina ako materinský jazyk, angličtina a v ideál-
nom prípade nemčina na komunikatívnej úrovni,

   cit pre prácu so slovom a textom pri tvorbe obsahu, 

   spoľahlivosť a vysoká flexibilita z pohľadu času (zaují-
mavé počasie nepočká na pondelok ráno, pokojne sa 
vyblázni cez víkend a my musíme byť pritom!),

   základné znalosti práce s obrázkami a videami  
(Adobe Photoshop a Premiere)

   Notebook, vďaka ktorému budeš môcť pracovať z 
akéhokoľvek miesta

   Flexibilný pracovný čas, ktorý ti umožní ideálne skĺbiť 
pracovný čas so súkromným

   Všetky výhody práce freelancera pre úspešnú  
medzinárodnú spoločnosť

   Hobby premeniť na prácu a prácu mať ako hobby! 

Si na rovnakých radarových vlnách ako my?

Na to, aby sme aj vďaka tebe napredovali, by si mal spĺňať tieto požiadavky:

Čo ti vieme ponúknuť my?

Máš teda záujem?
V tom prípade nám jednoducho pošli svoju prihlášku so životopisom v anglickom/nemeckom jazyku  
prostredníctvom našej kariérnej webovej stránky. 
https://wo.wetteronline.de/en/career/medienmeteorologe-slowakei-wmd/applicationform/

https://www.pocasieradar.sk/
https://wo.wetteronline.de/en/career/medienmeteorologe-slowakei-wmd/

