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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje výberové konanie na pozíciu
odborného referenta pre politiku v oblasti mládeže a poznatkov o mládeži
Charakteristika
zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca
s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku a v zahraničí.
Základné témy aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sú účasť mládeže
na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam,
neformálne vzdelávanie, zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, podpora
talentovanej mládeže. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zároveň hosťuje Národnú
agentúru programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor solidarity.

Miesto výkonu
práce

Bratislava

Druh pracovného
pomeru

Trvalý pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Doba trvania
pracovného
pomeru:

Pracovný pomer na jeden rok, s možnosťou predĺženia spolupráce.

Náplň práce

Zamestnanec vykonáva odborné a špecializované činnosti súvisiace s politikou mládeže
a poznatkami o mládeži, najmä:
 Tvorba analýz verejnej politiky v oblasti mládeže
 Tvorba strategických dokumentov v oblasti mládeže.
 Vyhodnocovanie napĺňania strategických dokumentov v oblasti mládeže.
 Plánovanie a vedenie participatívnych procesov s kľúčovými aktérmi.
 Sledovanie aktuálnej legislatívy a medzirezortnej koncepčnej činnosti s ohľadom
na cieľovú skupinu mládeže
 Napomáhanie synergii medzi slovenskou a zahraničnou politikou v oblasti
mládeže
 Reprezentovanie v pracovných skupinách v oblasti politiky mládeže
 Sledovanie aktuálnych výsledkov výskumov o mládeži s cieľom tvorby a realizácie
politiky založenej na dôkazoch (tzv. knowledge and evidence based policy)
 Koordinácia a realizácia konkrétnych projektov súvisiacich s politikou mládeže
a poznatkami o mládeži (informačné a vzdelávacie aktivity, výskumné aktivity
a pod.)

Termín nástupu

1. 12. 2020, príp. podľa dohody, najneskôr však 1.1.2021

Plat

Odmeňovanie v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný
plat sa skladá z tarifného platu a osobného príplatku (ten je priznaný na základe
odbornosti, skúseností a pracovného nasadenia zamestnanca). Tarifný plat bude určený
v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, min. 1064,50 Eur brutto.
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Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie

Vysokoškolské II. stupňa

Znalosti

Microsoft Windows – pokročilý používateľ
Microsoft Outlook – základy
Microsoft Word – pokročilý používateľ
Microsoft Excel – pokročilý používateľ
Microsoft PowerPoint – pokročilý používateľ
Anglický jazyk – komunikatívna úroveň

Požadovaná prax
a osobnostné
predpoklady
uchádzača

Analytické myslenie
Kultivovaný písomný a ústny prejav
Prezentačné zručnosti
Flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť organizovania a plánovania práce
Schopnosť tímovej práce
Odolnosť voči stresu
Konštruktívny prístup k riešeniu problémov
Preukázateľná skúsenosť v oblasti tvorby a realizácie verejnej politiky
Skúsenosť s účasťou na výskumných aktivitách výhodou
Skúsenosť a prehľad v oblasti politiky mládeže a výskumu mládeže výhodou

Ponúkame

Prácu v dynamickom kolektíve
Pružný pracovný čas
Príjemné pracovné prostredie
Týždeň dovolenky nad rámec zákona

Informácie o výberovom konaní
Životopis spolu s motivačným listom, žiadosťou o prijatie do zamestnania a ukážkou 2 výstupov vlastnej
práce (napr. analýza, článok, výskumná správa a pod. s plným autorstvom alebo spoluautorstvom)
v zmysle popísanej náplne práce, ako aj uvedenie dvoch referencií s kontaktnými údajmi, posielajte
prosím e-mailom na adresu jaroslava.bartekova@iuventa.sk do 17.11.2020.
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá, budú pozvaní na osobné stretnutie.
Životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania a prehľad odborných výstupov, prosím,
zasielajte oddelene v samostatných súboroch.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže ďakuje za Váš záujem.

