Zapoj se do Českých priorit!
Chceš aby stát rozhodoval lépe? Baví tě zkoumat řešení velkých společenských výzev?
Vytvářej a prosazuj s námi inovativní analytické přístupy založené na datech.
Podílej se s námi na zlepšení rozhodování v politice a veřejné správě!

Kdo jsme?
Jsme nevládní nezisková organizace usilující o integraci vědeckého výzkumu a kvalitních
analýz do procesu tvorby veřejných politik. V současné době pracujeme mimo jiné na
projektu na identifikaci velkých společenských výzev relevantních pro ČR a také na tvorbě
forecastingového týmu a platformy, pomocí které budou mít veřejné instituce možnost dělat
lepší rozhodnutí v krizových situacích.
Dlouhodobě zároveň posilujeme spolupráci mezi vědeckou a politickou sférou a přinášíme
zahraniční inovace ve zvyšování kvality veřejného rozhodování. Náš tým tvoří vědci a
odborníci z akademické, veřejné, neziskové i podnikové sféry z ČR i ze zahraničí.

Koho hledáme?
Hledáme nadšence s alespoň základními zkušenostmi s tvorbou analýz a odborných textů,
výzkumem nebo forecastingem. Očekáváme zodpovědný přístup k práci a opravdový zájem
tvořit kvalitní výstupy, ochotu řešit problémy a zkoušet nové věci, schopnost pracovat
samostatně, ale i aktivně komunikovat s kolegy a znalost AJ.

Co tě čeká?
●
●
●
●

Účast na ambiciozním projektu s dlouhodobými dopady
‘Startupová’ otevřená kultura i možnost dlouhodobého zapojení a růstu
Kontakt se zajímavými lidmi napříč akademickou, vědeckou a politickou sférou
Adekvátní odměna

Tvým úkolem bude zejména:
●
●
●

Zastávat různé výzkumné činnosti jako nedílná součást projektových týmů
Připravovat podklady i vytvářet výstupy analýz pod vedením zkušených odborníků
Podílet se na komunikaci našich myšlenek a objevovat další témata napříč sektory

Preferujeme zapojení na min. 50 % a nástup ihned (postupný náběh je také možný).
Můžeme se domluvit na dlouhodobé i projektové spolupráci. Nabízíme také možnost
distanční práce (alespoň občas je ale potřeba být v Praze) a značnou časovou flexibilitu.

Co dál?
Pošli nám svůj životopis a krátké shrnutí toho, proč tě nabídka zaujala, proč bychom mohli
být dobrý ‘match’, a jaký je preferovaný formát zapojení na m
 amzajem@ceskepriority.cz.
Těšíme se na případnou spolupráci! Za celý tým ČP,
Ladislav Frűhauf & Jan Kleňha
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