
 

 

 

Ředitelka/ředitel Institutu pro evropskou 

politiku EUROPEUM  

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je nezávislý, neziskový a nepolitický think-tank sídlící 

v České republice a v Bruselu. Zaměřuje se zejména na evropská témata, včetně analýzy české 

evropské politiky a témat jako instituce EU, zahraniční politika EU, obrana a bezpečnost, zelená 

transformace, rozšiřování EU a jiné. EUROPEUM provádí originální výzkumy, organizuje akce 

pro veřejnost a odborníky, provádí advokační činnost a realizuje mezinárodní projekty. 

V současné době hledáme osobu na pozici ředitelky/e, která posílí vedení a aktivity naší 

organizace. V rámci našeho mezinárodního týmu bude úkolem ředitelky/e především 

naplňování mise a vizí Institutu, spoluvytváření a naplňovaní strategií, vyhledávání nových 

příležitostí. Dále pak projektové řízení, zapojení do výzkumných a advokačních aktivit  

a reprezentace Institutu EUROPEUM v médiích a při kontaktu s partnery. Spolu s výkonným 

ředitelem a vedoucím výzkumu bude řídit každodenní činnost Institutu.  

Co očekáváme: 
• Motivaci, vizi a schopnosti pracovat v dynamickém mezinárodním týmu a prostředí 

• Silné manažerské schopnosti a zkušenosti s prací a vedením týmu 

• Znalost prostředí a organizace aktivit v oblasti mezinárodních vztahů na české  

a evropské úrovni spolu s relevantní sítí kontaktů 

• Orientaci v oblastech, kterým se EUROPEUM věnuje a vlastní odborné zaměření 

• Zkušenosti s vedením mezinárodních projektů a fundraisingem 

• Angličtinu a češtinu/slovenštinu na velmi vysoké úrovni 

Nabízíme: 
• Příležitost podílet se na vedení a dalším směřování prestižního mezinárodního   

think-tanku, existujícího více než 20 let 

• Velmi rozmanitou pracovní náplň, která má smysl 

• Skvělý, fungující a motivovaný mezinárodní tým 

• Zapojení do mezinárodních projektů, možnost realizovat vlastní aktivity a výzkum  

• Odpovídající platové ohodnocení 

• Kanceláře na Staroměstském náměstí 

• Flexibilní pracovní prostředí zohledňující Vaše potřeby  

• A další benefity jako home office, karta Multisport, nebo pet-friendly office 

 

Pokud Vás tato možnost zaujala, zašlete prosím své CV s průvodním dopisem na  

e-mail mvokalek@europeum.org. Pohovory s vybranými uchazečkami/uchazeči 

budou probíhat průběžně. 
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