Koordinátor tvorby testov z matematiky pre 1. stupeň ZŠ (ISCED 1)
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:

Žehrianska 9, Bratislava

Ponúkaný plat:

11. platová trieda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, platová tarifa 744 eur - 1067,50 eur (v závislosti od
dĺžky odbornej praxe)

Druh pracovného pomeru:

pracovná zmluva

Termín nástupu:

15. august 2018, prípadne dohodou

Počet obsadzovaných miest: 1
Náplň práce: koordinácia tvorby testovacích nástrojov z matematiky a matematickej gramotnosti pre 1.
stupeň základnej školy (ISCED 1).
Na uvedenej pozícii je kľúčovou koordinácia autorov a recenzentov pri tvorbe testov pre
základné školy, príprava a kontrola testových materiálov, spravovanie banky úloh
z príslušného predmetu, príprava a kontrola testov pre grafickú úpravu, tvorba úloh
v elektronickom systéme e-Test, administrácia testov na školách, príprava koncepčných
materiálov k testovaniu, účasť na školeniach, plnenie podporných úloh v administratívnej
oblasti, iné činnosti a čiastkové úlohy zadané nadriadeným.
Hlavné úlohy: budú podrobnejšie stanovené na pracovnom pohovore
Iné výhody: pružná pracovná doba, možnosť profesionálneho rastu

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie:

VŠ vzdelanie II., resp. III. stupňa

Zameranie, odbor:

ukončené VŠ druhého, príp. tretieho stupňa – pedagogický smer,
matematika v aprobácii, učiteľstvo predprimárnej a primárnej pedagogiky
výhodou, ale nie podmienkou

Počítačové znalosti:
Microsoft Word – mierne pokročilý
Microsoft Excel – mierne pokročilý
Microsoft Outlook (e-mail) – mierne pokročilý
Microsoft PowerPoint – mierne pokročilý
Ďalšie požiadavky:
prax vo vyučovaní na ZŠ, prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ
výhodou, absolvovanie školení k problematike hodnotenia kvality
vzdelávania a tvorby testovacích nástrojov, schopnosť tímovej práce,
ochota ďalej sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu, komunikatívnosť
a organizačné schopnosti, pozitívny vzťah k administratívnym činnostiam,
dôslednosť a precíznosť.

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 porovnaní,
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: 15. jún 2018
Zoznam dokladov: motivačný list v slovenskom jazyku, životopis (Europass), súhlas so spracúvaním
osobných údajov počas výberového konania. Všetky dokumenty obsahujúce osobné údaje

budú v prípade neúspešných kandidátov zlikvidované. Doklady posielať e-mailom:

liliana.bolemant@nucem.sk
Adresa spoločnosti: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Liliana Bolemant, PhD. 02/68 26 03 10

