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EKONOMISTKA/ EKONOMISTA  

Instytut Badań Strukturalnych poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko ekonomistki/ekonomisty. 
Obowiązki na tym stanowisku będą obejmować realizację badań z wykorzystaniem metod ilościowych (modeli 
ekonometrycznych i/lub symulacyjnych, analizy danych) w projektach badawczych dotyczących rynku pracy 
w kontekście zmian technologicznych, globalizacji oraz  polityk rynku pracy. 

 

Wymagania podstawowe: 

• doktorant/doktorantka (osoba kończąca studia doktoranckie lub z tytułem doktora nauk 
ekonomicznych) 

• solidna wiedza mikro- i makroekonomiczna 
• doświadczenie w modelowaniu ekonometrycznym 
• umiejętność przygotowywania raportów badawczych i /lub artykułów naukowych 
• znajomość pakietów statystycznych i obliczeniowych takich jak STATA i/lub,  R 
• biegła znajomość języka angielskiego 

Dodatkowym atutem będą: 

• znajomość pakietów obliczeniowych, takich jak PYTHON, JULIA, MATLAB 
• doświadczenie w pracy z modelami makroekonomicznymi klasy DSGE lub CGE 
• doświadczenie w pracy naukowej dotyczącej problematyki rynków pracy 
• doświadczenie w prognozowaniu makroekonomicznym  
• doświadczenie w realizacji projektów badawczych  

Oferujemy: 

• pracę w międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych (Horizon 2020, POWER, NCN)  
• wsparcie w prowadzeniu własnych badań naukowych oraz pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych 
• udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, nawiązywanie kontaktów z partnerami 

naukowymi z wiodących ośrodków europejskich 
• umowę o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie. 
• elastyczne godziny pracy 

Oferty (CV i list motywacyjny w jęz. angielskim ) prosimy kierować na adres: rekrutacja@ibs.org.pl do 31 maja br.  

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 
w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Irysowej 18c.” 

http://ibs.org.pl/badania/projekty-biezace/
mailto:rekrutacja@ibs.org.pl
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* Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Naukowa Instytut Badań 
Strukturalnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Irysowej 18c. Dane zbierane są w celu realizacji procesu rekrutacji osoby 
na stanowisko Ekonomisty i będą przetwarzane do zakończenia rekrutacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych 
jest zgoda uczestnika procesu rekrutacyjnego. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres mailowy rodo@ibs.org.pl lub 
telefonicznie +48 22 629 33 82.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu. Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 

 


