Vyhlásenie výberového konania

Národná banka Slovenska
Odbor ekonomických a menových analýz
oddelenie verejných financií
vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:

expert analytik verejných financií
Charakteristika práce:
Vypracovávanie špecifických a súhrnných makroekonomických analýz a dlhodobých
prognóz vrátane identifikovania a vyhodnocovania potenciálnych rizík vývoja v
oblasti verejných financií. Tvorba ekonometrických modelov.
Popis rozhodujúcich činností na pracovnom mieste:
 Komplexne monitoruje, analyzuje a vyhodnocuje fiskálny vývoj v kontexte plnenia cieľov










fiskálnej politiky.
Vypracováva ekonometrické nástroje a modely za okruh verejných financií a interpretuje
ich výstupy v menovopolitickom kontexte.
Navrhuje analytické postupy a realizuje náročné krátkodobé a strednodobé predikcie
fiskálnych ukazovateľov vrátane variantných scenárov vývoja.
Identifikuje a kvantifikuje potenciálne riziká vo vývoji verejných financií a navrhuje
postupy NBS pri ich riešení.
Komplexne analyzuje dopad prijatých a pripravovaných opatrení vlády v oblasti verejných
financií.
Vypracováva odborné analytické materiály pre potreby vrcholového manažmentu NBS a
odborné stanoviská k analytickým výstupom zahraničných inštitúcií, k materiálom
postúpeným NBS v rámci medzirezortného pripomienkového konania a k materiálom na
rokovanie vlády SR.
Vypracováva strategické analytické materiály a zúčastňuje sa na pracovných rokovaniach
o analytických a prognostických postupoch NBS.
Zastupuje NBS na rokovaniach so zástupcami MF SR, ŠÚ SR a iných relevantných
inštitúcií.
Zastupuje NBS a plní úlohy vyplývajúce z členstva v pracovných skupinách v ECB a v
iných medzinárodných inštitúciách.

Špecifikácia požiadaviek na pracovné miesto:
Kvalifikačný profil:
 vzdelanie: VŠ 2.stupeň
 zameranie: matematické, ekonomické, resp. postgraduálne štúdium so zameraním
na ekonometriu
 prax v odbore: odborná prax 5 rokov

Odborný profil:
 znalosť jazyka a jeho úroveň: AJ aktívne
 IT zručnosti: MS Office, Eviews, Matlab
 odborné vedomosti a zručnosti: znalosť makroekonómie a verejných financií,
znalosť štatistických a ekonometrických metód, analytické zručnosti
Profil sociálnych a osobnostných kompetencií:
 samostatnosť
 spoľahlivosť a zodpovednosť
 komplexné a koncepčné myslenie
Termín nástupu : 1.2.2014
Termín podania žiadosti:
Žiadosť s uvedením názvu pozície, profesijný životopis a súhlas so spracovaním
osobných údajov je potrebné zaslať najneskôr do 15.1.2014 elektronicky na adresu
kariera@nbs.sk alebo písomne na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor riadenia
ľudských zdrojov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

