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Pomôž zmeniť Slovensko

Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého práca má vplyv na tvorbu nových politík a
mení tak dianie v našej krajine. Pomôž nám vytvárať nové reformy a napĺňať
ambiciózne plány rozvoja Slovenska. Podieľaj sa na príprave prognóz ekonomického
vývoja, odhadovaní vývoja daňových príjmov, či analýze verejných výdavkov.
Pozícia

Analytička / analytik daňových a fiškálnych politík1

Forma

Trvalý pracovný pomer

Nástup

Ihneď/dohodou

Požiadavky

Znalosť analytických programov (Stata, R alebo MATLAB)

Náplň práce

Daňové politiky
 Prognóza a hodnotenie vývoja daní
(analýza daňových priznaní, príprava prognóz príjmov rozpočtu)


Analýza nových či existujúcich politík
(podpora konkurencieschopnosti daňovo-odvodového systému,
návrh prorastového daňového mixu, zavedenie digitálnej dane)

Fiškálne politiky
 Analýza vývoja verejných financií a dlhodobej udržateľnosti
(Program stability, Návrh rozpočtového plánu, Hodnotenie
pravidla o vyrovnanom rozpočte)


Kto sme a čo robíme

Zlepšovanie riadenia a transparentnosti verejných financií
(analýza zadlženia a vplyvov na dlhodobú udržateľnosť,
zavádzanie výdavkových stropov)

IFP je hlavným analytickým útvarom ministerstva financií. Odbor makroekonomických
analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, zaoberá sa
riadením štátneho dlhu a analýzou bankového sektora. Odbor daňových príjmov a
fiškálnych analýz (IFP2) prognózuje a analyzuje príjmy verejných rozpočtov, zaoberá sa
fiškálnou politikou a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Odbor štrukturálnych
a výdavkových politík (IFP3) sa venuje sektorovým politikám (školstvu, trhu práce,
hospodárstvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov
a vyhodnocuje kvalitu opatrení a ich vplyvy na rozpočet a obyvateľov krajiny.
Práca u nás má niekoľko výhod:
 Spolupráca pri tvorbe nových reformných politík a možnosť meniť Slovensko
 Práca v tíme plnom odborníkov so zapálením pre pozitívnu zmenu
 Možnosti pre osobný rozvoj (zahraničné kurzy a prednášky)
 Spoločné teambuildingy a iné tímové akcie počas roka
 Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami (OECD, IMF, EK)
 Nástupný plat od 1 340,5 eur + výkonnostné odmeny

Kontakt

Pre viac informácií o ponukách kontaktuj hr.ifp@mfsr.sk. Viac o našej práci zistíš ak si
pozrieš ďalšie publikácie alebo si nás môžeš nájsť aj na Facebooku.
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IFP podporuje rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.
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