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Vec  Informácia o náborovom programe mladých pracovníkov v OECD – 
Young Associates Programme 2021-2023 

 
 
Zhrnutie 

Stála misia SR pri OECD v Paríži informuje o pravidelnej náborovej kampani OECD s 

názvom Young Associates Programme (program pre mladých spolupracovníkov), ktorá je 

orientovaná na zamestnávanie mladých talentovaných ľudí v štruktúrach OECD. Súčasný 

cyklus programu pokrýva osem rámcových pozícií vytvárajúcich približne dvadsať 

pracovných miest v rokoch 2021 až 2023. Tieto pracovné pozície sa vypisujú spravidla na 

dobu dvoch rokov. Záujemcovia, ktorí musia byť novými absolventmi prvostupňového 

vysokoškolského vzdelania v roku 2020 alebo 2021 a spĺňať ďalšie podmienky, sa môžu o 

tieto pozície uchádzať v termíne najneskôr do 3. januára 2021.  

Odporúčanie 

 Navrhujeme sprístupnenie tejto informácie zainteresovanej verejnosti 
prostredníctvom vhodných komunikačných kanálov; 

 SM OECD bude sledovať uvedené projekty aj v budúcnosti s cieľom napomôcť 
zvýšenie podielu slovenských expertov v štruktúrach OECD. Na okraj – v súvislosti 
s nástupom nového GT mnohé ČK zdôrazňujú vo vypočutiach kandidátov potrebu 
zlepšenia rodovej a regionálnej vyváženosti; 

 Vzhľadom na možnosť organizovania seminárov pre mladých ľudí, navrhujeme 
vytvoriť mechanizmus (ak už neexistuje, ale SM o ňom nemá vedomosť) 
koordinovania a výberu (t.j. nájsť partnera na Slovensku – môže byť MZVEZ (AKAD), 
ale aj niektorá z VŠ, ktorý by bol určitým gestorom týchto aktivít do budúcnosti);  

 

Informácia 

Oficiálna webstránka programu https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/ 

obsahuje podrobné informácie o vypísaných rámcových pozíciách, podmienkach kladených 

na uchádzačov, o procese výberu uchádzačov a rôznych náležitostiach práce pre OECD. 

Ďalšie podrobnosti o vypísaných pozíciách sú dostupné online na portáli ľudských zdrojov: 

https://oecd.taleo.net/careersection/ext_4_1/joblist.ftl?lang=en.  

Informácie o programe OECD poskytuje aj prostredníctvom e-mailového kontaktu 

YoungAssociate@oecd.org a záujemcom tiež odporúča sledovať profil OECD na sociálnej 

sieti LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-

development-organisation-cooperation-developpement-eco. 



 

 

Vypísané pozície sa týkajú nasledovných ôsmych oblastí práce OECD (v zátvorke uvádzame 

odkaz na informáciu o agentúre resp. direktoriáte zabezpečujúcom predmetnú činnosť): 

 Globálne fórum pre transparentnosť a výmenu informácií pre daňové účely 
(http://www.oecd.org/ctp/) 

 Ekonomický výhľad OECD (http://www.oecd.org/eco/) 

 Štúdia sociálnych a emocionálnych zručností (http://www.oecd.org/edu/) 

 Podpora strategickej agendy v oblasti priorít výkonu verejnej správy v reakcii na krízu 
Covid-19 (http://www.oecd.org/gov/) 

 Výhľad pre svetovú energetiku (http://www.iea.org/) 

 Verejné vzťahy a občianska spoločnosť (http://www.oecd.org/about/civil-society/) 

 Indikátory opatrení v oblasti oživenia sektora malého a stredného podnikania 
v latinskej Amerike (http://www.oecd.org/global-relations/) 

 Observatórium OECD pre oblasť umelej inteligencie (http://www.oecd.org/sti/) 
 

V prílohe tiež zasielame oficiálny leták OECD o predmetnom programe.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Adresáti (hlavní): MŠVVŠ SR - sekcia pre medzinárodnú spoluprácu, OMEO 
 
Na vedomie: MŠVVŠ SR – kancelária štátneho tajomníka, AKAD;SHSP 
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