Hľadáme posily do nášho analytického tímu!

Analytik / Analytička
v oblasti dôchodkov a sociálneho poistenia
Hľadáš prácu, ktorá má zmysel? Zamestnanie, v ktorom môžeš ovplyvniť ekonomický blahobyt väčšiny občanov
Slovenska? Pozíciu, kde by si mohol reálne využiť čo si sa naučil? Chceš radiť politikom pri nastavovaní tých
najdôležitejších politík štátu? Veríš, že by sa politici mali rozhodovať na základe faktov a kvalitných analýz? Máš
záujem o veci verejné a chcel by si osobne prispieť ku kvalitnejšej správe štátu? Ak si aspoň na tri otázky
odpovedal kladne a predstava práce v štátnej správe ťa nedesí, možno si práve našiel ponuku práce svojich snov!

Na Odbore analýz MPSVR SR zodpovedáme najmä za analytickú činnosť súvisiacu s tvorbou politík
v oblasti sociálneho poistenia a všetkých pilierov dôchodkového systému. Pripravujeme analýzy
kvantitatívneho aj kvalitatívneho charakteru. Modelujeme vývoj relevantných premenných pri rôznych
scenároch legislatívneho nastavenia, demografického a makroekonomického vývoja. Spolupracujeme
aj s kolegami – analytikmi z iných rezortov, či inštitúcií (napr. Inštitút finančnej politiky MF SR, NBS,
Kanc. Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Sociálna poisťovňa), ale aj s partnermi z komerčného
prostredia (najmä DSS, DDS a poisťovne) a na medzinárodnom poli s inštitúciami EÚ a s OECD.

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Kvalifikačné predpoklady
Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. / III. stupňa
Odbor: matematika / štatistika / ekonómia / finančný manažment a pod.
Prax: prax na analytickej pozícii vítaná, radi však prijmeme aj šikovných absolventov
Odborné znalosti a zručnosti
Jazykové znalosti: AJ – minimálne na úrovni B2 (C1+ výhodou), znalosť NJ / FJ výhodou
IT znalosti: MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), znalosť štatistických / databázových /
ekonometrických SW ako MATLAB, STATA, MS Access a pod. výhodou
Legislatíva: základný prehľad o nastavení dôchodkového systému a sociálneho poistenia
Osobnostné predpoklady










analytické myslenie a zručnosti, schopnosť myslieť koncepčne a strategicky
konštruktívno-kritické myslenie a schopnosť sebareflexie
schopnosť pracovať s komplexnými štúdiami (vrátane cudzojazyčných)
schopnosť pracovať pod tlakom
svedomitosť, precíznosť a spoľahlivosť
komunikačné zručnosti – slovom aj písmom
schopnosť tímovej aj samostatnej práce
schopnosť a vôľa sa učiť a ďalej vzdelávať
záujem o veci verejné a snaha osobne prispieť ku kvalitnejšej správe štátu.

Kontakt a ďalšie informácie
CV a motivačný list v AJ alebo SJ posielaj na náš sekretariát: katarina.simanova@employment.gov.sk
Nezabudni uviesť predmet emailu v tvare: tvoje meno a priezvisko + „: pracovná ponuka – OA“
Ak by si sa chcel o pracovnej ponuke dozvedieť viac, mailuj alebo volaj na: 02 / 2046 1909
Odbor analýz
Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

