Zapojte se do Českých priorit!
Koordinátor rozvoje forecastingu v ČR
Je pro vás důležité, jak se bude v tomto státě žít za deset nebo patnáct let?
Věříte, že by se stát měl více dívat do budoucnosti?
Pojďte s námi učit stát stavět svá rozhodnutí na predikcích, datech a analýzách!
Hledáme kolegu do projektu predikce.org, kde vytváříme předpovědi budoucího vývoje v
mnoha různých oblastech. Shromáždili jsme komunitu forecasterů, kteří své schopnosti
vypilovali v průběhu loňských forecastingových turnajů a rádi bychom nabídli českým
veřejným institucím možnosti forecastingu pro tvorbu jejich politik.

Co bude náplní vaší práce?
●
●
●
●

Komunikovat a přibližovat možnosti využití forecastingu partnerům ve veřejné správě
Po celou dobu projektu dělat průvodce uživatelům forecastingových výstupů
Zkoumat, vyhledávat, analyzovat a připravovat podklady
Prezentovat naše výstupy a doporučení v článcích i na setkáních.

Co byste měl/a mít?
●
●
●
●

Zájem o zlepšování procesů státní správy
Nadšení pro práci s daty a analýzami
Základní povědomí o forecastingu
Zkušenost s veřejnou správou bude velkou výhodou

Co nabízíme?
●
●
●
●
●

Příležitost pracovat na projektu 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. Rádi
bychom dlouhodobě působili 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 tato možnost zaujala, pošlete nám na mamzajem@ceskepriority.cz svůj životopis
a krátké shrnutí, proč se právě vy chcete zapojit do týmu Českých priorit. Těšíme se na
spolupráci!
Za celý tým Českých priorit Jan Kleňha
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