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Hľadáme: analytika/koordinátora 
 

 
O nás 

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (RC SFPA) v rámci svojej 
činnosti poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a 
zahraničnej politiky Slovenskej republiky; vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, 
ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a 
ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; organizuje odborné 
podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu európskych 
politík, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti a implementuje projekty v rámci rozvojovej 
spolupráce a cezhraničnej spolupráce. Viac informácii o programoch a projektoch je dostupných 
na webovej stránke www.sfpa.sk. 

 

Koho hľadáme 
Analytika/analytičku výskumného programu Európska únia a zároveň koordinátora projektov 
v danej problematike. Možnosť na dlhodobú spoluprácu a účasti na ďalších aktivitách.  
Miesto práce: Bratislava 
Úväzok: polovičný 
Mzdové podmienky: 800 eur/mesiac (v závislosti od skúsenosti) 

 

Vzdelanie 

 min. vysokoškolské II. stupňa  

 politológia, európske štúdiá, medzinárodné vzťahy a iné príbuzné odbory 
 
Jazykové znalosti 

 anglický jazyk – pokročilý (C1)  

 znalosť iných jazykov  výhodou 
 

Zamestnanecké výhody a benefity: 

 poskytujeme priestor na kreativitu a vlastné nápady 

 flexibilný pracovný čas 

 silné inštitucionálne zázemie najstaršieho zahraničnopolitického think-tanku na Slovensku 

 možnosť pracovať z domu 

 priestor pre kariérny rast a prehĺbenie expertízy 

 priateľské pracovné prostredie 
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

 analytické a komplexné myslenie 

 pokročilá znalosť fungovania EÚ a európskych politík  

 spôsobilosť pracovať proaktívne a samostatne 

 kreativita a inovatívne myslenie 

 schopnosť odborne komunikovať v anglickom jazyku (C1), ďalšie cudzie jazyky sú výhodou 

 základné manažérske znalosti (analýza, plánovanie, riadenie ľudí, kontrola, hodnotenie) 
 
 
V prípade záujmu poskytneme dodatočné informácie pri osobnom rozhovore.  

Kontaktná osoba: Patrik Kováč (kovac@sfpa.sk),  
Tel: +421 2 5443 3151 
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