Kom naar de Open Dag van het CPB
7 december 2022
Bijdragen aan een beter beleid voor iedere Nederlander.
Wetenschappelijk onderzoek doen waardoor politici en beleidsmakers
afgewogen beslissingen kunnen nemen. Als dat je aanspreekt, zit je
goed bij het Centraal Planbureau. Kom op woensdag 7 december 2022
naar onze Open Dag in Den Haag voor informatie over stage, baan en/of
een promotieonderzoek.
Wat kosten de klimaatmaatregelen en hoe kunnen de -doelstellingen behaald
worden? Wat betekent het nieuwe kabinetsbeleid voor de
koopkrachtontwikkeling? Wat betekent de hoge inflatie voor huishoudens en wat
is de weerslag hiervan op de economie? Wat is de verwachte ontwikkeling van
de armoede, voor alle Nederlanders, maar specifiek ook voor kinderen?
Een greep uit kwesties/ vraagstukken die op het bureau van de wetenschappelijk
onderzoekers bij het Centraal Planbureau (CPB) liggen.
Maak op de Open Dag kennis met het werk van het CPB. En met onze collega’s
economen en econometristen.
Werken bij het CPB betekent:
•
•
•

Wetenschappelijk onderzoek doen dat van belang is voor de maatschappij.
Direct aan de slag gaan in een team van actieve onderzoekers. Je hoort er
meteen bij, of je nou werknemer of stagiair(e) bent.
Leuke en enthousiaste collega’s om mee samen te werken én om sociale
activiteiten te ondernemen.

Programma Open Dag
12:30 – 13:00: Inloop deelnemers
13:00 – 13:05: Opening door Jeroen Hinloopen, onderdirecteur CPB
13:05 – 13:45: Presentatie over het werken bij het CPB
13:45 – 14:30: Rondleiding gebouw door JongCPB
14:30 – 14:45: Korte break
14:45 – 17:00: Een interactieve case
17:00 – 18:30: Borreltijd!
Adres
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Aanmelden
Zin om kennis te maken met het CPB tijdens de Open Dag van 7 december
2022? Leuk! Wil je je inschrijven, stuur je cv en een korte motivatie dan naar
Shalini Raghoebar, S.Raghoebar@cpb.nl. En kijk ook op eens onze website
www.cpb.nl. Aanmelden kan tot en met 25 november 2022.

