Výzkumnice či výzkumník v oblasti ekonomie,
environmentálních témat a digitální agendy
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, přední think-tank sídlící v České republice a v
Bruselu, hledá do svých řad výzkumného pracovníka či výzkumnou pracovnici v oblasti
ekonomie, environmentálních témat a digitální agendy. 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.
EUROPEUM v současné době hledá kandidáty/ky s odbornými znalostmi a zájmem o
environmentální a digitální ekonomiku a snaží se tak reagovat na aktuální tendence urychlit
zelenou a digitální transformaci uprostřed kritické ekonomické situace.
V rámci našeho mezinárodního týmu bude Vašimi úkoly provádět výzkum a dále rozvíjet své
znalosti daných témat, vést projekty a zapojovat se do řady dalších aktivit Institutu EUROPEUM,
a v rámci svých oblastí přispívat našemu týmu výzkumníků, ale i k tvorbě a realizaci politik na
národní a evropské úrovni.

Co očekáváme:
•
•
•
•
•
•

Dokončené alespoň magisterské studium, nejlépe v ekonomickém nebo podobném
oboru. Můžete být Ph.D. studentem/kou.
Předchozí zkušenosti s výzkumem a alespoň s některou z dotčených oblastí.
Zájem o evropskou politiku, zejména ve sférách zelené transformace a digitalizace.
Motivaci, vizi a schopnosti pracovat jak nezávisle, tak i v týmu.
Angličtinu a češtinu/slovenštinu na velmi vysoké úrovni.
Komunikativnost a schopnost vystupovat na veřejnosti.

Nabízíme:
▪
▪
▪
▪

Skvělou příležitost pro profesní a osobní růst ve stimulujícím prostředí přes 20 let
fungující organizace.
Mladý, dynamický a mezinárodní kolektiv, zapojení do mezinárodních projektů a
možnost realizovat vlastní aktivity.
Odpovídající plat s možností dalších finančních odměn za účast v projektech a
výzkumech.
Kanceláře v centru Prahy; flexibilní pracovní prostředí zohledňující Vaše potřeby, ať už
jde o pracovní dobu, dovolenou, home office; možnosti cestovat; dog-friendly office;
Multisport; a další benefity.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám prosím své CV s průvodním
dopisem a ukázku Vašich dosavadních textů (ideálně i v anglickém jazyce) do
14. února na europeum@europeum.org.
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