
 

 

Подача заявки: Проєктний 

асистент/асистентка 

Консультування щодо 

низьковуглецевої політики для 

України 

Ми шукаємо проєктного помічника в межахпроєкту "Low Carbon         

Ukraine" (LCU). Ця позиція є частиною нашої локального офісу         

підтримки в Києві. Пропозиція посади починається з 1        

січня 2020. Термін контракту складає 18 місяців.  

Про Berlin Economics та проєкт LCU: 

Berlin Economics - незалежна консалтингова компанія, яканадає        

послуги своїм клієнтам у політиці та бізнесі з        

економічних питань. Основна увага приділяється     

країнам Східної Європи з перехідною економікою. Ми       

консультуємо державний сектор у різних сферах      

політики. Наша основна мета - сприяти сталому       

економічному розвитку шляхом побудови ефективних     

інституційних структур. 

У нашому поточному проекті, який фінансується      

Федеральним міністерством охорони навколишнього    

природного середовища, охорони природи та ядерної      

безпекиНімеччини (BMU) врамкахМіжнародноїкліматичної       

ініціативи (IKI), ми консультуємо український уряд щодо       

стратегій та політик, які мають на меті досягнути шлях         

розвитку із найменшою кількістю викидів. Це завдання       

охоплює як стратегічні, так і дуже детальні оперативні        

питання на стику енергетичної та кліматичної політик.       

Проєкт розпочався у вересні 2018 року та триватиме до         

серпня 2021 року. 

Ваші обов'язки: 

● Сприяння комунікаційному процесу між проєктом та      

стейкхолдерами 

● Організація заходів, зустрічей, ділових поїздок 

● Переклад документів, підтримка в підготовці     

аналітичних публікацій 

● Адміністративні задачі 

 

Ваша кваліфікація та навички: 

● вища освіта (мінімум - ступінь бакалавра); 

● досвід адміністративної підтримки або роботи на      

подібних посадах - не менше 1 року; 



● зацікавленість в кліматичній політиці, сталій     

енергетиці та відновлюваних джерелах енергії; 

● вільне володіння англійською мовою (письмова та      

розмовна); 

● володіння пакетом MS Office; досвід роботи з       

програмним забезпеченням для управління    

проєктами - плюс, 

● попередній досвід роботи в міжнародних проєктах -       

великий плюс; 

Ми очікуємо, що кандидати працюватимуть на високому       

професійному рівні та матимуть високий ступінь      

надійності, точності та розсудливості. Розглядатися     

можуть лише кандидати, які мають громадянство      

України. 

 

Зацікавлені? 
Будь ласка надішліть заявку на англійській мові, що        

складається з мотиваційного листа, CV та прикладів       

робіт до 20 грудня 2019, в одному PDF файлі (не більше 5 МБ)             

Олексію Михайленко на адресу електронної пошти:      
mykhailenko@lowcarbonukraine.com. У темі листа зазначте: "LCU Task Force – project          

assistant 2020".  

 

Більше інформації про наш проєкт можна знайти на        

www.lowcarbonukraine.com, а про компанію на www.berlin-economics.com. 
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