Výskumný a vývojový zamestnanec pre štatistické analýzy a hodnotenie
výsledkov meraní – zastupovanie počas MD
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Žehrianska 9, Bratislava (prácu nie je možné vykonávať z domu)
Ponúkaný plat: podľa Zákona č. 578/2009 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas MD
Termín nástupu: september 2017, resp. podľa dohody.
Počet obsadzovaných miest: 1
Náplň práce: štatistické spracovanie dát a analýza výsledkov testov, implementácia nových
postupov a metód v rámci realizácie testovania, odborná pomoc a spolupráca so školami.
Vyhodnocovanie výsledkov meraní prostredníctvom klasickej teórie testov (CTT) a metód
teórie odpovede na položku (IRT).
Iné výhody: pružná pracovná doba
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa, zahŕňajúce štatistické
metódy (aplikovaná matematika a štatistika, sociológia-pedagogika, psychológiapedagogika, psychológia, sociológia).
Prax: pozícia je vhodná aj pre absolventa, prax v priebehu štúdia výhodou.
Ďalšie požiadavky:
Počítačové a odborné znalosti:
- dobrá orientácia v základných štatistických metódach,
- schopnosť porozumieť a interpretovať výsledky štatistických analýz (analýza testu,
položková analýza),
- SPSS – mierne pokročilý až pokročilý (práca so syntaxami, Regresná analýza,
Faktorová analýza, ANOVA, apod.),
- skúsenosť so spracovaním veľkých databáz v SPSS a MS Excel výhodou,
- skúsenosť s prácou v inom štatistickom programe (R, Mplus, SAS, MatLab, Statistica)
vítané,
- MS Office – pokročilý,
- MS Excel – pokročilý,
- MS Outlook – pokročilý,
- MS PowerPoint – pokročilý,
- Práca s internetom.
Anglický jazyk: aktívne minimálne na úrovni B1 (schopnosť porozumieť odbornému
textu v anglickom jazyku).
Ostatné:
 záujem o pedagogickú problematiku – hodnotenie vzdelávacích výsledkov,
metodológiu, psychometriku,







analytické myslenie,
schopnosť pracovať v tíme a prinášať nové nápady a inovácie,
komunikatívnosť,
schopnosť flexibilne riešiť vzniknuté problémy,
záujem o sebavzdelávanie.

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti: Základným účelom činnosti ústavu je uskutočňovanie
certifikovaných meraní vzdelávania, výskum a vývoj v oblasti merania a hodnotenia
kvality vzdelávania, stavu a vývoja vzdelávania na celoštátnej úrovni a v
medzinárodnom porovnávaní, hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na
základných a stredných školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov.
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti: školstvo, veda a výskum, vzdelávanie
Informácie o výberovom konaní:
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.7.2017.
Žiadosti o zaradenie do výberového konania s prílohami zasielajte najneskôr do 4. júla
2017.
Zoznam požadovaných dokladov: písomná žiadosť a krátky motivačný list v slovenskom
jazyku, životopis vo formáte Europass, súhlas so spracúvaním osobných údajov a ich
evidenciou počas výberového konania v zmysle platnej právnej úpravy ochrany
osobných údajov, a to najmä v rozsahu údajov uvedených v motivačnom liste a
životopise („Údaje v uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného
rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely
databázy uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.“).
Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje budú v prípade neúspešných
kandidátov zlikvidované. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
Doklady posielať e-mailom na: martina.pigova@nucem.sk.
Adresa spoločnosti: NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5
Kontaktná osoba: Martina Pigová, martina.pigova@nucem.sk, tel.: 02/682 60 314

