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Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), założona przez prof. Leszka Balcerowicza, ogłasza 
rekrutację na stanowisko analityka ekonomicznego: 

Wymagania: 

 Znajomość i przekonanie do misji Forum Obywatelskiego Rozwoju; 
 Wykształcenie wyższe (kierunki ekonomiczne) lub student ostatniego roku studiów 

magisterskich. Mile widziani doktoranci; 
 Umiejętność analitycznego myślenia; 
 Bardzo dobra znajomość Excela oraz wybranego pakietu statystycznego (np. Gretl, SAS, Stata, 

R); 
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 
 Mile widziane doświadczenie zawodowe lub odbyte staże w sektorze konsultingowym, 

finansowym lub pokrewnym. 

Główne obowiązki: 

 Zbieranie, przetwarzanie i analiza danych ekonomicznych; 
 Udział w przygotowaniu analiz i raportów FOR; 
 Monitoring bieżących wydarzeń gospodarczych i procesów legislacyjnych w obszarach 

zainteresowania FOR; 
 Przygotowywanie stanowisk FOR w sprawach gospodarczych dla mediów; 
 Realizacja bieżących próśb analitycznych Zarządu i Przewodniczącego Rady FOR. 

Oferujemy: 

 pracę przy ciekawych projektach analitycznych; 
 możliwość zdobycia nowych i wartościowych doświadczeń w dużej pro-wolnościowej 

organizacji pozarządowej; 
 możliwość współpracy z ekspertami FOR i prof. Leszkiem Balcerowiczem; 
 warunki współpracy i wynagrodzenie będą omawiane indywidualnie, w zależności od 

kompetencji i dyspozycyjności kandydata. 

Aplikacje (CV ze zdjęciem + list motywacyjny oraz referencje) prosimy przesyłać do 10 września 2017 
r.  na adres: rekrutacja@for.org.pl, podając w tytule wiadomości „Aplikacja – analityk”. 

W razie pytań kontakt pod mailem info@for.org.pl lub numerem telefonu: +48 22 628 85 11. 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 
ze zm.)." 
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