Ústav mezinárodních vztahů nabízí stáž
na pozici výzkumného asistenta/asistentky do Centra
globální politické ekonomie
Přijatí uchazeči/uchazečky budou asistovat výzkumnicím a výzkumníkům Centra globální politické
ekonomie (CGPE) v jejich vlastním výzkumu a plnění dalších povinností v projektech ÚMV. Přijatí
uchazeči/uchazeči budou asistovat všem členům Centra.
Hlavní pracovní náplní bude:
► asistence při výzkumné činnosti výzkumnic a výzkumníků CGPE (sběr dat a zpracování podkladů
pro další analýzu, rešerše, atd.)
► pomoc při organizaci akcí CGPE, včetně zpracování reportů z akce a případného pořizování
fotografií
► další úkoly se mohou odvíjet také od zkušeností a specializace přijatých uchazečů a jejich nápadů

Nabízíme:
►
►
►
►
►
►
►

získání nových praktických zkušeností ve společenskovědním výzkumu
možnost seznámit se a spolupracovat s odborníky v oblasti genderových studií, mezinárodní
politické ekonomie nebo rozvojových studií
spolupráci s přední českou institucí působící v oblasti mezinárodních vztahů
možnost konzultovat vlastní akademickou činnost s výzkumnicemi a výzkumníky centra (např. v
průběhu psaní bakalářské či magisterské práce)
kreativní prostředí a přátelskou atmosféru
flexibilní pracovní dobu (většinou práce z domova), 10 hodin týdně
možnost dobrovolné seberealizace formou vlastního příspěvku do některého z časopisů nebo edice
policy analýz ÚMV

Očekáváme:
ukončené či probíhající studium vysoké školy (zejména ve společenskovědních oborech jako
mezinárodní vztahy, nebo politologie, sociologie a teritoriální studia)
► zájem buď o politickou ekonomii, nebo otázky genderu z perspektivy výše zmíněných oborů
pečlivost, zodpovědnost a ochotu plnit dané termíny
► nadstandardní komunikační a stylistické schopnosti
►

Výhodou:
►
►
►
►

průnik mezi vlastními tematickými zájmy a výzkumným profilem centra nebo jeho jednotlivých
výzkumníků
znalost dalších jazyků
ochota zůstat na stáži déle než 2 akademické semestry
kariérní cíl pracovat v akademické, neziskové nebo veřejné sféře

Započetí stáže: celoročně
Trvání: 3 měsíce s možností prodloužení
Strukturovaný životopis (či případné dotazy) zasílejte, prosím, panu Danielovi Šiterovi na adresu
sitera@iir.cz. Do předmětu zadejte „Application_CGPE_Internship + Vaše jméno“.
Vykonáváním stáže nevzniká nárok na finanční odměnu a ani žádnou formu finanční či jiné
kompenzace. Pokud bude Vaše žádost přijata, bude s Vámi podepsána Dohoda o stáži (Internship
Agreement) a ke konkrétnímu datu bude Vaše stáž moci začít.
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