Útvar hodnoty za peniaze
Odborná garantka / odborný garant vzdelávania analytikov

Na Útvare hodnoty za peniaze hľadáme kolegyňu alebo kolegu so zodpovednosťou za vzdelávanie
analytikov. Vašou úlohou bude nájsť vhodné kurzy a vzdelávacie podujatia, aby sme boli ešte lepší
analytici. Znamená to zbierať požiadavky analytických jednotiek a analytikov a navrhnúť vhodné
vzdelávanie. Budete získavať spätnú väzbu od účastníkov a aktívne vyhľadávať možnosti stáží
v zahraničných medzinárodných inštitúciách.
Odborný garant1 je súčasťou projektu Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických jednotiek, ktorého
cieľom je zvýšiť kvalitu analytických kapacít v štátnej správe prostredníctvom školení a stáží v zahraničí. Analytické
jednotky na základe odborných znalostí, skúseností, analytických poznatkov a dôkazov zlepšujú tvorbu politík,
kvalitu regulácie a kontrolu verejných financií.
Bližšie informácie o projekte sú dostupné na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Náplň práce









navrhuje vzdelávací program pre zamestnancov Útvaru hodnoty za peniaze,
zisťuje a sumarizuje vzdelávacie ciele analytických jednotiek,
pripravuje zoznam odporúčaných vzdelávacích podujatí a stáží pre analytikov,
usmerňuje analytikov pri výbere vzdelávacích podujatí,
navrhuje konkrétne vzdelávanie záujemcovi podľa vzdelávacích cieľov,
zbiera a vyhodnocuje spätnú väzbu od účastníkov vzdelávaní a stáží,
pripravuje rokovania riadiaceho výboru projektu,
každoročne vypracováva hodnotiacu správu - hodnotenie absolvovaných vzdelávaní alebo stáží.

Odborné požiadavky






vysokoškolské vzdelanie, ekonomické zameranie štúdia výhodou,
anglický jazyk na komunikatívnej úrovni s dobrým písomným prejavom,
záujem o celoživotné vzdelávanie v oblasti ekonómie, matematiky, štatistiky a analýz,
komunikačné zručnosti, systematickosť, proaktivita,
pozícia vhodná aj pre absolventov.

Pozícia na plný úväzok, možnosť skráteného úväzku.
Ak Vás ponuka zaujala, prosím zašlite nám svoje CV prostredníctvom online formulára.
Kto sme
Útvar hodnoty za peniaze zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí
vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora. Ide najmä o reformu pravidiel,
nastavenie procesov a posilnenie inštitúcií. Hlavnými výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc
analýzy.

1

Podporujeme rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

