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FUNDACJA INSTRAT REKRUTUJE:

SUMMER ANALYST
Zakres obowiązków
➔ Analiza ilościowa danych
➔ Przegląd literatury i źródeł danych, selekcja i wyciąganie wniosków
➔ Opracowywanie tekstów o transformacji energetycznej, gospodarce i społeczeństwie oraz baz
danych
➔ Opracowywanie rekomendacji dla polityki publicznej

Wymagania
➔ W trakcie studiów na kierunkach: ekonomia, finanse, zarządzanie, socjologia, polityka
regionalna, matematyka, informatyka, ochrona środowiska i pokrewne
➔ Zainteresowanie i podstawowa wiedza na temat przynajmniej jednego z obszarów: polityka
energetyczno-klimatyczna, polityka przemysłowa, makroekonomia, rynek pracy i polityka
społeczna, ekonomia środowiska i pokrewne
➔ Doświadczenie w analizie i wizualizacji danych na poziomie co najmniej podstawowym
◆ znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel
◆ znajomość metod analizy statystycznej
➔ Ciekawość - nieustanne podnoszenie kompetencji, śledzenie bieżących wydarzeń i trendów w
Polsce i na świecie
➔ Język angielski na poziomie min. średniozaawansowanym (B2)
➔ Znajomość narzędzi do współpracy zespołowej (lub gotowość do zapoznania się z nimi) Google Workspace, Slack
➔ Analityczny umysł
➔ Zainteresowanie politykami publicznymi
Mile widziane:
➔ Doświadczenie w publikacji i samodzielnej komunikacji efektów pracy - przygotowywanie
tekstów i prezentacji
➔ Znajomość innych języków niż angielski
➔ Znajomość baz danych GUS, Eurostat, OECD, IEA i podobnych

Oferujemy
➔ Udział w międzynarodowych projektach badawczych i doradczych
➔ Możliwość współpracy z szerokim gronem partnerów, w tym czołowymi ekspertami i
instytucjami tworzącymi politykę klimatyczno-energetyczną i przemysłową w Polsce i Europie:
sektor publiczny, związki branżowe, uczelnie i instytuty badawcze, think-tanki, konsulting, NGO
➔ Elastyczne godziny i miejsce pracy - biuro w samym centrum Warszawy oraz częściowo pracę
zdalną
➔ Wynagrodzenie w wysokości 22 zł/godz. w ramach umowy zlecenia na co najmniej 2 miesiące w
okresie czerwiec-wrzesień, na pełen wymiar czasu pracy (1/1) z możliwością przejścia na
mniejszy wymiar po rozpoczęciu roku akademickiego

1

Fundacja Instrat
ul. Oleandrów 7/16
00-629 Warszawa
jobs@instrat.pl
www.instrat.pl

Kim jesteśmy?
Fundacja Instrat jest progresywnym think-tankiem zajmującym się doradztwem w zakresie polityk
publicznych. Nasza aktywność obejmuje szeroki zakres zagadnień ekonomicznych i społecznych.
Dążymy do podnoszenia jakości debaty publicznej, kształtujemy trendy, poruszamy trudne tematy,
proponujemy alternatywy.
Członkowie naszego zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i
zespołami analitycznymi, zajmują się transformacją zarówno badawczo jak i w praktyce, biorąc udział
w projektach międzynarodowych i krajowych związanych z analizą i doradztwem w zakresie
transformacji energetycznej. Współpracujemy z sektorem publicznym (ministerstwa, samorządy) oraz
organizacjami pozarządowymi, think-tankami, światem akademickim oraz instytucjami
międzynarodowymi (Komisja Europejska, Bank Światowy).
Komentujemy na bieżąco wydarzenia w czołowych mediach, jesteśmy autorami licznych publikacji o
różnym charakterze - od policy briefs przez policy papers i working papers, po artykuły naukowe.

Jak aplikować
Na zgłoszenia czekamy do 25 kwietnia do godziny 00:01.
Nie musisz przygotowywać długiego listu motywacyjnego oraz polerować CV. Podeślij swojego
LinkedIna i CV, ale przede wszystkim uważne wypełnij formularz. Odpowiedzi powinny być zwięzłe, ale
treściwe - sprawdzamy umiejętność efektywnej komunikacji swoich osiągnięć.
Formularz: www.bit.ly/instrat-summer-analyst-form
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej o nas na stronie www.instrat.pl
Kontakt:
Michał Hetmański, Prezes Zarządu Fundacji Instrat, michal.hetmanski@instrat.pl +48 513 748 019
Prosimy przy przesyłaniu dokumentów o umieszczenie klauzuli o następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
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