Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR
Právnik analytik / Právnička analytička
Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou kreatívneho tímu, v ktorom budete mať možnosť svojimi výstupmi
 podporiť rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti,
 podieľať sa na tvorbe verejných politík, legislatívnych a strategických materiálov rezortu spravodlivosti a
 hľadať riešenia podporené dátovými analýzami,
ktoré majú v oblasti spravodlivosti a justície vplyv na celú spoločnosť a všetkých občanov Slovenskej republiky.
Vďaka širokej škále projektov, na ktorých sa Analytické centrum podieľa, budete mať príležitosť uplatniť a súčasne
prehĺbiť svoje odborné znalosti a skúsenosti v najrôznejších oblastiach.
Náplň práce
 Samostatná analytická práca (analýza dát a právna analýza)
 Tvorba legislatívnych a strategických materiálov
 Tvorba ex ante a ex post hodnotení zavádzaných opatrení rezortu spravodlivosti
 Príprava podkladov pre vedenie ministerstva
 Účasť v pracovných skupinách v rámci rezortu spravodlivosti
 Medzirezortná a medzinárodná spolupráca (Európska komisia, Rada Európy, CEPEJ, OECD, Medzinárodný
menový fond)
 Pripomienkovanie interných a medzirezortných materiálov
 Účasť na recenzných konaniach
Odborné požiadavky
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor – právo
 Prax - 3 a viac rokov pracovných skúseností v oblasti práva
 Záujem o verejné politiky rezortu spravodlivosti a dobrý prehľad súvisiacej legislatívy a judikatúry
 Záujem o prácu s dátami
 Analytické myslenie
 Schopnosť identifikácie a posúdenia problémov, kvantitatívnej a kvalitatívnej interpretácie dát, návrhu
riešení a formulácie odporúčaní
 Vyspelý písomný prejav
 Anglický jazyk na úrovni B2
 Pokročilá znalosť MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 Prípadná znalosť jazykov R, Python, SQL a reportingových riešení výhodou
Výhody






Priestor pre vlastné iniciatívne nápady a projekty, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť tvorbu verejných politík
Účasť na špičkových školeniach a stážach doma aj v zahraničí
Finančné ohodnotenie porovnateľné so súkromným sektorom
Súčasť odborného tímu
Dynamická a rozmanitá práca s možnosťou zlepšenia znalostí a pracovných skúseností

Ak Vás pracovná ponuka zaujala, pošlite nám CV na adresu kariera.ac@justice.sk
Po vyhlásení výberového konania Vás budeme bezodkladne kontaktovať.
Ak máte záujem o externú spoluprácu, oslovíme Vás v prípade budúcich výziev na zapojenie sa do projektov.
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Kto sme
Analytické centrum tvorí tím odborníkov a odborníčok z oblasti práva, ekonómie, informatiky a politológie. Účelom
interdisciplinarity je snaha o prehĺbenie schopnosti centra poskytovať komplexné riešenia problémov a výziev
v oblasti justície z rôznych pohľadov a perspektív.
Naše poslanie
Úlohou Analytického centra je podporovať rozhodovací proces vedenia rezortu spravodlivosti analytickými výstupmi
založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch s cieľom efektívne využívať verejné zdroje. Analytické
centrum systematicky zbiera, spracováva a vyhodnocuje spoľahlivé údaje a poskytuje analytické výstupy potrebné
pre prijímanie strategických rozhodnutí.

