Ředitel odboru makroekonomických prognóz
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice
Ředitel odboru makroekonomických prognóz
v sekci měnové ústředí ČNB Praha.
Náplň práce zahrnuje zejména:

*

komplexní řízení odboru makroekonomických prognóz, koordinace predikčního procesu v ČNB,

*

stanovování koncepce a koordinace dlouhodobého rozvoje prognostických nástrojů centrální banky,

*

prezentování makroekonomických prognóz ČNB odbornému publiku i širší veřejnosti,

*

zastupování ČNB v dané oblasti na domácí i mezinárodní úrovni,

*

podíl na zahraničně technické pomoci poskytované centrální bankou a jejích výzkumných aktivitách.

Kvalifikační požadavky:

*

ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření na magisterské úrovni (doktorská úroveň je
výhodou),

*

praxe v oblasti makroekonomických analýz a prognóz, empirické ekonomie či aplikovaného ekonomického
výzkumu po dobu nejméně 5 let s odpovídajícími výstupy (relevantní publikace v dané oblasti, publikace
v impaktovaných časopisech jsou výhodou),

*

manažerské a organizační schopnosti, zkušenosti s vedením týmu,

*

aktivní znalost anglického jazyka na úrovni C1 podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro
jazyky).

Předpoklady pro výkon profese:

*

koncepční myšlení,

*

kreativitu, flexibilitu, prezentační a komunikační dovednosti,

*

odolnost vůči stresu,

*

schopnost týmové práce,

*

trestní bezúhonnost.

Nabízíme:

*

zajímavou a perspektivní práci v oblasti makroekonomických prognóz a jejich využití pro měnovou politiku,

*

možnost zapojení do práce expertních skupin v rámci domácí i mezinárodní spolupráce,

*

kontinuální odborné a manažerské vzdělávání,

*

předpokládaný nástup mezi 1. listopadem 2017 a 1. únorem 2018.

UPOZORNĚNÍ: Do výběrového řízení budou zařazeni pouze ti kandidáti, kteří se do něj přihlásí prostřednictvím
registračního formuláře v sekci „Volná pracovní místa“ na internetových stránkách ČNB nebo písemně na adresu
ČNB. Uchazeči, kteří se přihlásí jiným způsobem, nebudou do tohoto výběrového řízení zařazeni.
Nabídky s profesním životopisem obsahujícím základní osobní údaje, motivačním dopisem a seznamem publikací
zasílejte do 22.9. prostřednictvím registračního formuláře (tlačítko „Registrovat“) nebo písemně na adresu:

Česká národní banka
sekce kancelář
odbor lidských zdrojů
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zn.: Výběrové řízení 73/2017

