Zapojte se do Českých priorit!

Researcher
Baví vás aplikovaný výzkum a zajímá vás, jak funguje naše státní správa?
Chcete být u projektů, které mají vliv na to, jak se bude žít v našem státě?
Pojďte s námi pomáhat veřejné správě pracovat s daty a používat evidence-based přístupy!

Máte:
●
●
●
●
●
●
●

Zájem o sběr, zpracování dat a tvorbu analýz?
Nadšení podílet se na zlepšování rozhodovacích procesů státní správy?
Vzdělání ideálně ekonomického nebo sociologického směru?
Chuť se učit evidence-based přístupy (např. CBA či foresight) při hodnocení veřejných
politik?
Základní zkušenost s kvalitativním či kvantitativním výzkumem?
Potěšení z práce v týmu?
Odvahu do toho jít s námi?

Co bude náplní vaší práce?
●
●
●
●
●
●

Výzkumná činnost - rešerše literatury, sběr a analýza dat
Tvorba reportů, podkladů, návrhů…
Plánování, rozmýšlení, podílení se na tom, kam se bude projekt dál vyvíjet
Prezentace výstupů z projektů
Komunikace směrem k zadavatelům a dalším aktérům (např. odborná veřejnost)
Spolupráce v týmu, koordinace, společné posouvání dál

Co nabízíme?
●
●
●
●
●
●

Možnost zapojit se dlouhodobě podle vlastních časových možností
Příležitost pracovat na projektech s reálným společenským dopadem
Otevřenou a neformální ‘startupovou’ kulturu
Spolupráci se zajímavými lidmi napříč akademickou, vědeckou a politickou sférou
Otevřenost k práci z domova a velkou časovou flexibilitu
Kancelář v centru Prahy - Kampus Hybernská

Co byste o nás ještě měl/a vědět?
České priority jsou mladý, progresivní, nestátní neziskový think-tank. Snažíme se zejména o
integraci vědeckého výzkumu a kvalitních analýz do procesu tvorby veřejných politik. Naší ambicí
je dlouhodobě působit nejen na české, ale i mezinárodní scéně. Důležitá je pro nás transparentnost,
rigoróznost, otevřenost, objektivita a nezávislost. Náš tým tvoří experti a odborníci z akademické,
veřejné, neziskové i podnikové sféry z ČR i ze zahraničí.

Chcete se přidat?
Pokud vás zaujala možnost spolupráce s námi, pošlete nám na mamzajem@ceskepriority.cz svůj
životopis a shrnutí, proč se právě vy chcete zapojit do týmu Českých priorit. Těšíme se na
spolupráci!

