
Projektová manažerka/projektový manažer programu Globální EU 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vyzývá k podávání přihlášek na pozici projektového manažera/projektové 
manažerky v rámci programu Globální EU. Program je zaměřen na roli Evropské unie jako globálního aktéra, zejména ve vztahu 
k evropským sousedstvím (především západnímu Balkánu a východní Evropě) a na její vztahy s ostatními globálními mocnostmi.  

Termín nástupu: srpen/září 2022 
Místo: Praha 

Mezi hlavní programové aktivity patří: 

 Organizace akcí sdružujících think tanky, akademickou obec a tvůrce politik

 Výzkum a analýzy stávajících a nových politik a jejich dopadu, poskytování doporučení pro jejich zlepšení

 Advokační činnost na národní úrovni a na úrovni EU

 Projektové aktivity zaměřené na aktéry z občanské společnosti, think tanky, politiky, novináře a další zúčastněné strany
v rámci programu

EUROPEUM je nezávislý, neziskový a nepolitický think-tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a politiky EU, včetně témat 
jako zelená transformace, rozšiřování EU, zahraniční politika EU, obrana a bezpečnost, instituce EU, a jiné. 

Náplň práce 

 Koordinace a monitoring jednotlivých aktivit programu;

 Vývoj, plánovaní a realizace projektů, včetně psaní návrhů projektů, monitorování a reportovaní (ve spolupráci s vedoucím
programu);

 Správa projektové dokumentace;

 Spolupráce s finančním manažerem na rozpočtech projektů;

 Pravidelný kontakt s partnerskými organizacemi a tvůrci politik;

 Příležitostné cesty na akce nebo setkání do cílových zemí v rámci programu a do Bruselu

Co očekáváme: 

 Vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (např. mezinárodní vztahy, evropská studia, politologie, veřejná správa,
projektový management)

 Výborná znalost češtiny/slovenštiny a angličtiny, znalost dalšího jazyka používaného na západním Balkáně nebo ve
východní Evropě výhodou

 Předchozí zkušenosti v oblasti projektového řízení v evropských či mezinárodních projektech na národní či mezinárodní
úrovni

 Zájem o EU a evropské sousedství, dobrá znalost fungování EU

 Výborné organizační a komunikační schopnosti

 Schopnost efektivně řídit svůj čas a pracovat na více úkolech

 Schopnost dobře pracovat pod tlakem a rychle reagovat v nouzových situacích

 Prokázána schopnost pracovat samostatně i jako efektivní člen týmu

Nabízíme: 

 Možnost práce v předním českém think-tanku s evropským i mezinárodním přesahem

 Zajímavou, komplexní a smysluplnou práci v dynamickém mezinárodním týmu

 Prostor pro profesní rozvoj a růst, mentoring od zkušenějších členů týmu

 Pružnou pracovní dobu a možnost pracovat částečně z domova

 Odpovídající platové ohodnocení a příležitosti k profesnímu růstu

 Pracovní cesty do zahraničí

 Možnost vybudovat si profesionální a veřejný profil

Zájemce žádáme o zaslání životopisu a motivačního dopisu (v rozsahu do 1 strany) v angličtině 
nejpozději do 10.7. na europeum@europeum.org. V předmětu e-mailu uveďte Globální EU. 
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