STAŇ SE SOUČÁSTÍ ROZVÍJEJÍCÍHO SE POLICY LABU
Hledáme zvídavého výzkumníka, který se chce učit nové věci

KDO JSME
Jsme tým nadšenců pro veřejné služby a našim záměrem je proměňovat je tak, aby
reﬂektovaly komplexitu světa ve 21. století.

Věnujeme se především evaluacím sociálních inovací, designu služeb a strategickému
řízení.

Svou pozornost směřujeme hlavně k sociálním tématům a aktuálně jsme nejvíce
ponořeni třeba do projektu na transformaci OSPODů v Pardubickém kraji nebo tvorbě
strategického rámce pro Prahu 7.

V ČEM JSME UNIKÁTNÍ

Věříme, že svět není lineární a že aby
služby doopravdy fungovaly, je třeba
pracovat s nimi systémově

Je pro nás důležité v maximální možné míře
využívat pohledu ze strany klienta (tj.
konečného příjemce služby) a
zprostředkovávat jej poskytovatelům služeb

Jde nám o skutečný užitek z naší
práce a reálný dopad na služby,
které řešíme

Vše, co děláme, děláme společně
s našimi klienty – nejde nám o to,
vyhodnotit indikátory, ale přinášet
zajímavé vhledy a společně se o tématu
učit

Jak si Tě představujeme?

PROFESNĚ
orientuješ se v problematice veřejných a sociálních služeb
dokážeš koncepčně a analyticky přemýšlet
máš alespoň pár let zkušeností s evaluacemi či společenskovědním výzkumem,
a to jak v kvalitativní tak i kvantitativní rovině
U kvality potřebujeme, abys uměl(a) výzkum sám navrhnout, vytvořit scénář, provést rozhovory,
zpracovat analýzu a svá zjištění odprezentovat
U kvantity bude fajn, když se budeš umět prokousat daty a připravit je pro analýzu

zvládneš odvést výzkumný rozhovor v angličtině stejně jako připravit rešerše
z cizojazyčných podkladů

LIDSKY

jsi empatický(á) = je pro Tebe snadné si povídat s lidmi, naladit se na ně a
vcítit se do nich
jsi odolný(á) = dokážeš se snadno přizpůsobovat novým situacím a výzvám
(práce u nás není rutina a neděláme copy paste projekty)
máš pozitivní přístup k životu

Co nabízíme?
Možnost pracovat na zajímavých a inovativních projektech, které reálně proměňují
svět veřejných a sociálních služeb
Práci ve ﬁrmě, která:
se stará o kvalitu života svých zaměstnanců a ne jen o výkon
vytváří prostor pro společné učení a reﬂexi (třeba na výletě do přírody nebo při
pravidelném společném interním týdnu)
Nabízí prostor pro seberozvoj, je otevřená a dává možnost se projevit
Příjemné, přiměřeně neformální prostředí a brzy i nové kanceláře v centru Prahy
Až 30 dní dovolené, nadstandardní plat i možnost domluvit se na home oﬃce dle potřeby

Zaujali jsme Tě? Ozvi se nám

Pokud Tě naše nabídka oslovila, pošli nám životopis nebo proﬁl na LinkedIn
na jan@govlab.cz a připiš, co bys na veřejných službách chtěl(a) nejvíce
změnit a proč.
Tvůj životopis si pozorně přečteme a pokud nás zaujme, zajdeme spolu na
kafe a uvidíme, kam nás to povede.

Těšíme se na Tebe

