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Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení

Výzkumník / výzkumnice v oblasti finanční stability (zkrácený úvazek)
Hledáme novou kolegyni či kolegu do odboru finančního výzkumu sekce finanční stability.
Jako výzkumnice nebo výzkumník budeš:

pracovat samostatně i v týmu na přidělených výzkumných projektech v oblasti finanční stability, systémového rizika,
makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní politiky, regulace finančního trhu a souvisejících oblastech,

prezentovat výsledky výzkumu,

pomáhat se sběrem a čištěním dat z různých zdrojů a provádět datovou analýzu.
Kvalifikace, zkušenosti a dovednosti – nezbytné:

již máš magisterské vzdělání v oblasti ekonomie, financí, práva nebo finančně-matematické,

zvládáš pracovat alespoň s jedním z následujících programů (Matlab, R, STATA, Eviews),

máš znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2,

nepostrádáš ochotu neustále se sebevzdělávat v oblastech relevantních pro danou pozici.
Kvalifikace, zkušenosti a dovednosti – výhodou:

pokračuješ v doktorském studiu v některé z výše uvedených oblastí,

již máš předchozí zkušenost s využitím kvantitativních, statistických a ekonometrických technik pro analytické
a výzkumné účely,

máš zkušenost s prací s různými databázemi,

máš přehled o fungování finančního systému a působení ČNB v oblasti finanční stability,

aktivně usiluješ o naplňování týmových cílů a přijímáš ochotně názory jiných,

umíš efektivně analyzovat komplexní problémy a přijít s řešením, které umíš srozumitelně představit ostatním.
Nabízíme:

možnost pracovat v rozmanitých projektových týmech složených z expertů z různých oblastí a možnost učit se od
těchto expertů,

možnost aktivně se podílet na dalších zajímavých agendách sekce finanční stability, včetně diskuzí o nastavení
makroobezřetnostní politiky,

štědré zaměstnanecké benefity,

pružnou pracovní dobu,

možnost práce z domova, z ústředí v Praze nebo z některé regionální pobočky,

zaměstnání na zkrácený úvazek po dobu 6 až 12 měsíců s možností prodloužení,

nástup od září 2020 nebo dohodou.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám e-mailem nebo písemně na uvedený kontakt svůj strukturovaný
životopis s motivačním dopisem v angličtině nejpozději do 14. 8. 2020.
ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na
stránkách https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/.
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