УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
для заміщення вакантної посади
НАЧАЛЬНИКА НАУКОВО-ВИДАВНИЧОГО ВІДДІЛУ

Посадові обов’язки

Загальні умови
Згідно з посадовою інструкцією за посадою № 03/13063/17

Умови оплати праці

Відповідно до положень Колективного договору

Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на
посаду

2 роки на умовах контракту

Кінцевий строк подання документів 20 грудня 2017
Перелік документів,
необхідних для участі в
Документи:
конкурсі, та строк їх
1. Заява на ім’я в.о. директора Інституту.
подання
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Список опублікованих наукових праць за
останні 5 років (за формою).
4. Засвідчені власноруч копії: диплома про
освіту, диплома про науковий ступінь, атестата про
присвоєння вченого звання.
У разі, якщо в Інституті є особова справа
працівника, який бере участь у конкурсі:
1. Заява на ім’я в.о. директора.
2. Список опублікованих наукових праць за
останні 5 років (за формою)
Дата, час і місце
проведення конкурсу
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону
та адреса електронної
пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з
питань проведення
конкурсу

27 грудня 2017 року об 11 годині
Інститут освітньої аналітики
вул. В. Винниченка, 5, м. Київ, 04053
Мазур Світлана Євгенівна
Тел. (044) 486-98-51
s.mazur@iea.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги
Повна вища освіта

1

Освіта

2

Досвід роботи

Стаж роботи: за фахом у сфері управління
освітою – не менше 10 років; досвід наукової
роботи – не менше 5 років; досвід роботи на
керівних посадах не менше 5 років.
За наявності наукового ступеня стаж роботи
за фахом – не менше 5 років; досвід наукової
роботи – не менше 5 років

3

Володіння мовами

Не нижче рівня Elementary (A2).
Спеціальні вимоги
Наявність наукового ступеню, сертифікатів
(дипломів) про підвищення кваліфікації є
додатковою перевагою

1

Освіта

2

Знання законодавства

ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про видавничу
справу», ЗУ «Про авторське право і суміжні
права», ЗУ «Про наукову і науково-технічну
діяльність»

3

Професійні (технічні)
знання

Методику підготовки до другу текстів для
наукових, довідкових та навчальних видань,
ліцензування
видавничої
діяльності,
технологію поліграфічного виробництва,
спеціалізовані знання в області комп'ютерної
верстки
та поліграфічних технологій
виготовлення друкованої продукції

4

Спеціальний досвід
роботи

Досвід роботи у поліграфічній галузі є
перевагою

5

Знання сучасних
інформаційних
технологій

Вільне
володіння
персональним
комп’ютером. Знання спеціальних програм
для виготовлення поліграфічної продукції
(верстки, макетування тощо)

6

Особистісні якості

Лідерські якості,
креативність

робота

в

команді,

