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Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého práca má vplyv na tvorbu nových politík 
a mení tak dianie v našej krajine. Hľadáme kolegu alebo kolegyňu na polovičný 
úväzok, čo preberie zodpovednosť za administratívne úlohy v rámci národného 
projektu OP EVS a poskytne administratívnu podporu vedeniu inštitútu. 

IFP je jedným z hlavných analytických útvarov ministerstva financií. Spolu s Útvarom hodnoty 

za peniaze zastrešuje aktivity ministerstva, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí vo 

verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora.  

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 (najmä dane 

a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Odbor 

štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje sektorovým politikám (školstvu, trhu práce, 

zdravotníctvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov a pripravuje 

ich krátkodobú a dlhodobú projekciu. 

Ak ťa táto ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk. Pre viac informácií o našej práci si 

môžeš pozrieť naše ďalšie publikácie alebo si nás nájdi na Facebooku. 

                                                           

1 IFP podporuje rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.   

 

Pozícia 
 

Administratívny pracovník / pracovníčka1  

 

Forma 
 

Trvalý pracovný pomer (dočasná štátna služba do marca 2021) 
polovičný úväzok 

 

Dátum nástupu 
 

Dohodou 

 

Odmena 
 

Od 550 eur (polovičný úväzok) 

 

Požiadavky 
 

Spoľahlivosť, precíznosť, aktívny prístup k riešeniu úloh 

Schopnosť prioritizovať úlohy a dodržiavať termíny 

Schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike 

Znalosť kancelárskych programov, hlavne Excel, Word a Outlook 

Angličtina (minimálne B2) 

Dobrý písomný prejav, skúsenosti s externou komunikáciou 

Orientácia vo verejnom sektore výhodou 

Skúsenosť s projektmi EÚ fondov výhodou 

 

Náplň práce 
 

Administrácia národného projektu OP EVS - monitorovanie priebehu aktivít, 

zabezpečenie podkladov potrebných k financovaniu projektu, kontrola 

výkazov práce analytikov, vedenie evidencie a pod. 

Zodpovednosť za prípravu a priebeh výberových procesov analytikov 

z administratívnej stránky, jednoduchá personalistika 

Komunikácia a spolupráca s vnútro- aj medzirezortnými partnermi 

Príprava podkladov, sumárov a reporting pre vedenie inštitútu 

Pomôž zmeniť Slovensko 

Kontakt 

Ministerstvo financií SR   /   www.finance.gov.sk/ifp 

Kto sme a čo robíme 

mailto:hr.ifp@mfsr.sk
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=78
https://www.facebook.com/ifp.mfsr
http://www.reformuj.sk/

