Podklady pre voľné pracovné miesta v NÚCEM
1. Koordinátor tvorby testov zo slovenského jazyka a literatúry a čitateľskej gramotnosti pre ZŠ
Miesto práce: Bratislava
Ponúkaný plat: podľa Zákona č. 553/2008 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Náplň práce: výskumná a vývojová činnosť, tvorba testovacích nástrojov zo slovenského jazyka
a literatúry, spravovanie banky úloh zo slovenského jazyka a literatúry
Obsadzovaná funkcia: výskumný a vývojový zamestnanec pre tvorbu testov a banku úloh
zo slovenského jazyka a literatúry a čitateľskej gramotnosti pre ZŠ
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor verejnej služby: výskumno-vývojová
Hlavné úlohy: stanovené pri nástupe
Zoznam dokladov: písomná žiadosť, kópia dokladu o ukončení vzdelania a získaných tituloch,
motivačný list, profesijný štruktúrovaný životopis, ďalšie doklady o preukázaní vedomostí (napr.
certifikáty, osvedčenia, oprávnenia) Pozn. zamestnávateľ bude požadovať ku dňu nástupu výpis
z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum podania žiadosti s požadovanými dokladmi: do 20. novembra 2017
Žiadosti podávať mailom na adresu: eva.polgaryova@nucem.sk alebo poštou: NÚCEM, Žehrianska
9, 851 07 Bratislava 5
Požadované vzdelanie: VŠ vzdelanie druhého, príp. tretieho stupňa – pedagogický smer, slovenský
jazyk a literatúra v aprobácii, učiteľstvo predprimárnej a primárnej pedagogiky výhodou ale nie
podmienkou
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, vysoké pracovné
nasadenie
Informácie o 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.
Oblasť: školstvo, veda a výskum, vzdelávanie
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Polgáryová, PhD. 02/68 26 03 10
Termín nástupu: január 2018

