Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zatrudni osobę do pracy
w Zespole Strategii i Analiz
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Miejsce pracy:
Warszawa, ul. Chmielna 132/134
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
Zakres podstawowych obowiązków:
Przygotowywanie analiz i opracowań na potrzeby związane z systemem handlu uprawnieniami do
emisji oraz planami redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze szczególnym uwzględnieniem
unijnego i polskiego sektora energetycznego, w tym:
 tworzenie, rozwój i obsługa narzędzi analitycznych dotyczących polityki energetycznoklimatycznej,
 przygotowywanie raportów i analiz odnośnie wpływu polityki energetyczno-klimatycznej na
sektory gospodarki, w szczególności na sektor energetyczny,
 przygotowywanie analiz i opracowań na potrzeby związane z analizą projektów prawa
unijnego, zawieraniem umów i konwencji międzynarodowych oraz statystyki publicznej.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne, inżynierskie lub matematyczne,
 doświadczenie w budowie, obsłudze i wykorzystaniu informatycznych, analitycznych modeli
sektorowych, w szczególności modeli sektora energetycznego i rynku energii,
 znajomość kluczowych przepisów w zakresie rynku energii,
 znajomość kluczowych wymagań i priorytetów krajowych, międzynarodowych i UE
w zakresie ochrony powietrza, w szczególności ochrony klimatu,
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 umiejętność analitycznego myślenia,
 rzetelność i wysoka dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań,
 kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, wysoka motywacja do pracy,
 komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się,
 umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows oraz znajomość wybranych
pakietów ekonometyczno-statystycznych, takich jak GAMS, eViews, Stata, R lub innych.
Oferujemy:






atrakcyjne wynagrodzenie,
przyjemną atmosferę w zespole,
możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji,
ubezpieczenie medyczne,
pracę w elastycznym wymiarze pełnego lub części etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres
Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
lub drogą elektroniczną na adres: robert.jeszke@kobize.pl
Prosimy o zamieszczenie w życiorysie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./
Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Gwarantujemy dyskrecję.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

