Hledáme kolegu do analytického týmu Pirátů – ekonomický a datový analytik
Náplň práce:
- vyhodnocování ekonomických dopadů legislativních opatření
- modelování dopadů změn daňové soustavy
- analýza dat, tabulek, databází a tvorba reportů,
- analyzování konkrétních kauz dle zadání poslaneckého klubu,
- rešeršování a ověřování informací,
- příprava vizualizací, výstupů a abstraktů.
Požadavky:
- zodpovědnost, pečlivost, pevné morální a etické zásady,
- zkušenosti s informačními zdroji a vyhledáváním relevantních dat,
- zpracování statistických dat a údajů - přinejmenším google spreadsheets
- umět vytvořit model například zdanění práce nebo dopadů konkrétního zákona do
státního rozpočtu
- znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni,
- vysokoškolské vzdělání (např. ekonomie, statistika, matematika, informatika,
případně žurnalistika, právo, politologie, kriminalistika), případně doložení potřebné
odbornosti
- výhodou - znalost politických reálií
- výhodou - znalost základů programování a práce s analytickými nástroji
Nabízíme:
- úvazek cca 40 hodin týdně
- práce v Praze,
- pružná pracovní doba, vysoká flexibilita, částečně práce z domova,
- odměnu 47.000 Kč měsíčně na IČO,
- práci v progresivní politické straně, možnost podílet se na smysluplné a transparentní
politice, řešit kauzy, které hýbou politikou
- podpora formou školení, stáží a kurzů
Požadavky na zařazení do výběrového řízení:
- Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci do 12.3.2019
Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu a
motivačního dopisu obsahujícího vizi působení na dané pozici. Životopis a motivační dopis
vítěze výběrového řízení mohou být zveřejněny.
Termín nástupu: duben 2019 (dohodou)
Nominační tým si vyhrazuje právo prodloužit termín. První kolo probíhá vyhodnocením
životopisu, motivace a dosavadní zkušenosti. Druhé kolo je realizované formou praktického
ověření požadovaných kritérií. Hodnocení provádí hodnotící komise složena ze dvou
zástupců poslaneckého klubu a člena personálního odboru. Třetí kolo osobním pohovorem.

Uchazeč, který úspěšně absolvoval druhé kolo, může být pozván do třetího kola (pohovor) u
jiných vypsaných pozic v poslaneckém klubu.
Hodnotící kritéria:
- Kompetence vůči požadavkům pozice 50 %
- Celkový dojem 15 %
- Motivace 10 %
- Zkušenosti/vzdělání 15 %
- Znalost pirátského programu a argumentace 10 %
Kontakt:
Jana Koláříková - vedoucí personálního odboru
jana.kolarikova@pirati.cz
770 113 643

