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INTERESTED IN BIG DATA? WE HAVE THE

BIGGEST

Ponuka stáží Inštitútu sociálnej politiky

Inštitút sociálnej politiky je hlavným analytickým útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa trhu práce, sociálnych vecí
a rodiny prostredníctvom hodnotenia vplyvov, aplikovaného výskumu a pokročilých analýz. Tím ISP
skúma vplyvy zákonov a strategických materiálov, hodnotí efektivitu výdavkov v rámci rezortu,
distribučné efekty politík rezortu a formuluje odporúčania pre oblasť sociálneho systému a trhu
práce. Spolupracujeme s IFP, ÚHP a ďalšími analytikmi vo verejnom sektore a v akademických
inštitúciách.

Účasť na našom programe stáží Ti umožní prispieť k riešeniu veľkých spoločenských výziev
Slovenska, ako dlhodobá nezamestnanosť, demografické zmeny a dopady automatizácie
hospodárstva na trh práce. Stáže realizujeme v dvoch formátoch:

ISP Traineeship Programme

Traineeship je vhodný pre študentov a študentky posledného ročníka bakalárskeho stupňa
a študentov II. stupňa VŠ s matematickým, ekonomickým alebo spoločenskovedným zameraním.
 Náplň práce:
 rešerš odbornej literatúry
 analýza best practice v medzinárodnom kontexte
 základná príprava a analýza dát, testovanie hypotéz pomocou základných štatistických
metód a postupov
 účasť na komunikácii s partnermi z ostatných analytických inštitútov a medzinárodných
organizácií

 Požiadavky:
 schopnosť pracovať s vedeckou/odbornou literatúrou a kvalitný písaný prejav v slovenskom
a anglickom jazyku
 znalosť štatistiky a ekonometrie
 skúsenosť s nástrojmi STATA, R alebo so štatistickými nástrojmi v Exceli vítaná

 Podmienky:
 trvanie 1 mesiac v rozsahu plný úväzok alebo 2 mesiace v rozsahu polovičný úväzok,
preferované obdobie jún-september
 neplatená stáž; úspešní absolventi Traineeship Programme môžu byť na základe vzájomnej
dohody prijatí na Fellowship
 po úspešnom absolvovaní Traineeship Programme Mentor ISP vystaví potvrdenie
o absolvovanej stáže s popisom riešených úloh a krátkym hodnotením
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ISP Fellowship Programme

Fellowship je vhodný pre čerstvých absolventov II. stupňa VŠ s matematickým, ekonomickým alebo
spoločenskovedným zameraním a študentov III. stupňa VŠ.
 Náplň práce:
 samostatná práca na vopred určenej téme súvisiacej s agendou rezortu
 pokročilá príprava a analýza dát, formulovanie hypotéz a ich testovanie pomocou
pokročilých štatistických metód a postupov
 formulácia záverov a odporúčaní na základe výsledkov výskumu
 komunikácia s partnermi z ostatných analytických inštitútov a medzinárodných organizácií

 Požiadavky:
 schopnosť pracovať s vedeckou/odbornou literatúrou a kvalitný písaný prejav v slovenskom
a anglickom jazyku
 znalosť štatistiky a ekonometrie; skúsenosti s aplikáciou kvantitatívnych metód vo vlastných
výskumných projektoch
 skúsenosť s niektorým z nástrojov STATA, R alebo so štatistickými nástrojmi v Exceli je
nevyhnutná
 prehľad v rezortných témach, záujem o verejné politiky
 kreativita a samostatnosť
 Podmienky:
 práca na dohodu; dĺžka a počet hodín v závislosti od témy maximálne v rozsahu
2 mesiacov full-time
 platená stáž; prax získaná v rámci Fellowship Programme môže byť výhodou pri uchádzaní
sa o TPP na ISP alebo na iných analytických útvaroch vo verejnej správe a súkromnej sfére
 po úspešnom absolvovaní Fellowship Programme Mentor ISP vystaví potvrdenie
o absolvovanej stáže s popisom riešených úloh a krátkym hodnotením

Kontakt

kariera.isp@employment.gov.sk

