Jsme Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. Právě hledáme nového kolegu nebo
kolegyni na pozici:

ANALYTIK/EVALUÁTOR
pro účely realizace projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507) a „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ (registrační číslo projektu:
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0005458)
Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje
kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti prostřednictvím
inovativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji,
profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a
samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích.
Projekt Dobrovolnictví ve veřejné správě připravuje a ověřuje systém dobrovolnických programů v rámci
veřejné správy jako inovačního nástroje informálního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu
zapojené organizace, blahodárně působní na organizační kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci.
V rámci projektu budou nastavovány a realizovány dobrovolnické programy pro zaměstnance veřejné
správy na míru každému zapojenému subjektu.
Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání nejlépe v oboru sociologie, statistika, veřejná politika či ekonomie
• Minimálně jeden rok praxe v kvalitativním či kvantitativním výzkumu
• Přehled a zkušenost s použitím kvalitativních metod sběru a analýzy dat (hloubkové rozhovory,
fokusní skupiny, metody analýzy a vymezení problémů např. strom problémů, SWOT aj.)
• Přehled a zkušenost s použitím kvantitativních metod sběru a analýzy dat (příprava dotazníku, sběr
a třídění dat a jejich analýza)
• Pokročilá znalost práce s SPSS
• Prezentační dovednosti
• Samostatnost, časová flexibilita, preciznost, analytické myšlení, konstruktivní řešení problémů,
týmový duch
• Práce s MS Office na výborné úrovni
• Výhodou praxe či alespoň přehled ve statistické analýze experimentálních a kvaziexperimentálních
dat z evaluací
• Trestní bezúhonnost
Náplň práce:
• Spolupráce na procesní a dopadové evaluaci projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě a
Dobrovolnictví ve veřejné správě
• Příprava nástrojů sběru dat (dotazníky, scénáře pro rozhovory aj.)
• Sběr dat (realizace rozhovorů, fokusní skupiny, etnografický výzkum)
• Analytická a statistická práce s daty
• Interpretace dat a prezentace výsledků
Nabízíme:
• Hlavní pracovní poměru na dobu určitou, pracovní smlouvu na dobu trvání projektu (červenec 2020)
• Částečný až plný pracovní úvazek
• Odpovídající a motivující mzdové ohodnocení (organizace nepodléhá nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
• Možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů podpořených z fondů EU
• Práci v příjemném kolektivu
• Pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené

•
•

Indispoziční volno (tzv. sick days)
Pracoviště v Praze 7 – Holešovice

Nástup: 1. 9. 2018 nebo dle dohody
Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů) a
motivační dopis zasílejte v elektronické podobě nej později do 31. 8. 2018 na adresu personalni@fdv.cz
(do předmětu uveďte „Analytik/evaluátor“), případně ji předložte v tištěné podobě na recepci FDV.
FDV zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR,
pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich
zpracování eviduje FDV pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30
GDPR. K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých
úkolů a povinností pro FDV. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují,
mlčenlivost.
Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7
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