MŁODSZY ANALITYK/ ANALITYCZKA
Instytut Badań Strukturalnych poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko młodszego analityka/analityczki.
Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowywanie cząstkowych analiz oraz
opracowywanie i przetwarzanie danych jakościowych i ilościowych w zespole pracującym nad projektami badawczymi
i analitycznymi oraz współpracę z ich interesariuszami. Projekty dotyczą poziomu życia i rozwoju regionalnego
w kontekście transformacji energetycznej.
Wymagania podstawowe:
•

bardzo dobra znajomość MS Office,

•

znajomość metod jakościowych i opracowania na ich podstawie analiz społeczno-gospodarczych,

•

umiejętność współpracy i angażowania interesariuszy projektów,

•

otwarty umysł, chęć uczenia się i pracowitość, umiejętności analityczne,

•

dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność i systematyczność,

•

doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,

•

dyspozycyjność w wymiarze minimum 30 godzin tygodniowo.

Dodatkowym atutem będą:
•

doświadczenie w pracach badawczych, organizacji pozarządowej, konsultingu,

•

znajomość metod ilościowych,

•

znajomość jednego z pakietów: Stata, R lub Python,

•

znajomość statystyki i ekonometrii,

•

znajomość zagadnień z zakresu polityki klimatyczno-energetycznej i/lub rozwoju regionalnego.

Oferujemy:
•

interesującą i rozwijającą pracę w międzynarodowych oraz krajowych projektach badawczych,

•

wsparcie w łączeniu pracy ze studiami; elastyczne godziny pracy; możliwość pracy w systemie
hybrydowym

•

umowę o pracę i konkurencyjne wynagrodzenie

•

wsparcie w tworzeniu i publikowaniu artykułów naukowych, raportów analitycznych oraz udział
w międzynarodowych konferencjach naukowych,

•

poszerzanie wiedzy dotyczącej transformacji energetycznej, statystyki i ekonometrii,

•

pakiet benefitów, w tym dofinansowanie opieki medycznej, możliwość skorzystania z karty Multisport,

Oferty w jęz. angielskim prosimy kierować na adres: rekrutacja@ibs.org.pl do 15 grudnia br.
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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.”
* 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 Młodszego Analityka 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.
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