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Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení  

k obsazení pracovní pozice 

Analytik ekonomiky – vnější ekonomické vztahy 

Hledáme kolegu/kolegyni pro posílení 3členného týmu v oblasti vnějších ekonomických vztahů v sekci měnové 

v pražském ústředí. 

 
Náplň práce zahrnuje zejména: 

 dílčí analýzy v oblasti měnové, reálné ekonomiky, strukturálního vývoje, oblasti fiskální, vnějších ekonomických vztahů 
a vývoje finančního sektoru a jeho rizik pro potřeby měnové politiky ČNB a ECB, 

 podíl na tvorbě podpůrných modelů v oblasti vnějšího prostředí, 

 přípravu podkladů pro jednání v pracovních orgánech EU, ECB a ostatních zahraničních institucích, včetně zpracování 
podkladů pro vyhotovení stanovisek k dokumentům EU a ECB, 

 přípravu dílčích analýz z oblasti mezinárodní ekonomie, 

 dílčí analýzy vývoje vybraných zahraničních ekonomik, 

 zájem o práci se strukturálními makroekonomickými modely. 

Nabízíme: 

 zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB v Praze, 

 možnost prezentovat výsledky měnové politiky ČNB na odborných konferencích a seminářích, 

 štědré zaměstnanecké benefity,  

 pružnou pracovní dobu, 

 možnost práce z domova, 

 pracovní prostředí klasické kanceláře, 

 nástup možný dohodou (ideálně k 1. 10. 2020). 

Kvalifikační požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo matematického směru, 

 pokročilá znalost anglického jazyka (minimálně úroveň B2 dle SERR). 

Další předpoklady pro výkon profese: 

 znalost pokročilých statistických a ekonometrických metod (Matlab), 

 schopnost samostatné a týmové práce, 

 znalost práce s PC na uživatelské úrovni (včetně základní znalosti speciálního statistického softwaru),  

 dobré analytické schopnosti, 

 trestní bezúhonnost. 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem nejpozději 

do 31. 8. 2020 prostřednictvím e-mailu či písemně na kontakty uvedené v zápatí. 

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je dostupná na 

stránkách https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/. 
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