
Služební místo FM 657

* V závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů a k tomu 
osobní příplatek a odměny v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu

Zajímáte se o Ekonomické modelování? 
Pak hledáme právě Vás!

Analytik/Analytička v oblasti Ekonomického modelování
 Místo výkonu služby na Praze 1 – blízko Malostranského náměstí
 Služební poměr na dobu neurčitou (15. platová třída)
 Termín pro podávání přihlášek do 24. března 2023
 Předpokládaný termín nástupu je duben až květen 2023

Co bude Vaše práce?

Renomovaný odbor Ministerstva financí otevírá možnost pro uchazeče s praxí i absolventy stát 
se součástí týmu analytiků, který přispívá k nastavení a hodnocení hospodářské politiky České 
republiky a podílí se na kvalitním a daty podloženém veřejném rozhodování.

Jako zaměstnanec v oddělení Ekonomické modelování se budete podílet na vývoji a aktualizaci 
ekonomických a ekonometrických modelů. Pomocí nich budete analyzovat cyklický vývoj 
ekonomiky a hodnotit dopady jednotlivých fází cyklu do makroekonomických proměnných. 
Dále budete zpracovávat makroekonomické a fiskální analýzy a predikce, a také hodnotit 
dopady možných opatření a záměrů hospodářské politiky. Budete rovněž přispívat k zajištění 
agendy pracovních skupin při Evropské komisi za ČR. V neposlední řadě budete participovat na 
zpracování některých publikací, zejména Makroekonomické predikce ČR a Konvergenčního 
programu ČR.

Co Vám můžeme nabídnout?

 25 dní dovolené a 5 dní indispozičního volna ročně
 Možnost práce z domova 4 dny v měsíci a pružnou služební dobu
 Až 5 dní studijního volna ročně
 Čerpání individuálních příspěvků z FKSP
 Adaptační proces pro nové zaměstnance
 Možnost umístění dítěte v dětské skupině
 Stravování v budově ministerstva a příspěvek na stravování
 Platový tarif až 59 020 Kč*, navíc osobní příplatek a odměny dle výkonu

Co je na pozici potřeba?

 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Ekonomie 
nebo Matematické obory

 2. stupeň znalosti anglického, německého nebo francouzského jazyka1 

 Trestní bezúhonnost 

 Samostatnost, pečlivost, rozhodnost, zodpovědnost

Zaujala Vás nabídka? Podrobné informace o pozici, požadavcích a vykonávané činnosti naleznete 

ZDE

1 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT- 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek 
pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/kariera/volna-mista-mf/analytik-cka-v-oblasti-ekonomickeho-mode-50420

