
 

NABÍDKA STÁŽE v Českém centru Rotterdam 

České centrum v Nizozemsku se sídlem v Rotterdamu hledá stážisty na období od 1. dubna 2016 na 

minimální dobu 3 měsíců (delší doba stáže je vítána). Nabídka je přednostně určena pro studenty 

bakalářského nebo magisterského studia humanitních oborů, mediálních studií, marketingu, PR, 

grafického designu a nových médií. 

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve 

světě. Působí jako síť prostřednictvím 22 českých center v zahraničí na třech kontinentech. Jsou 

agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země. 

INFORMACE K PODOBĚ STÁŽE  

Nabízíme: 

 neplacenou stáž v mezinárodním prostředí v příjemném týmu v centru Rotterdamu 

 spolupráci na zajímavých projektech - kontakt s kulturními organizacemi a umělci z České republiky 

a Nizozemska 

 možnost proniknout do nizozemského kulturního prostředí a získat zkušenost v oblasti kulturní 

diplomacie 

Očekáváme: 

 výbornou znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem (minimální úroveň AJ je C1) 

 všeobecný kulturní přehled a zájem o umění 

 dobrou znalost práce s PC a sociálními médii 

 samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost, kreativitu, pečlivost, smysl pro týmovou práci, 

spolehlivost, vlastní iniciativu 

 pomoc s fotodokumentací z akcí ČC 

Náplň stáže: 

 zajišťování aktivit Českého centra, komunikace se sítí partnerů 

 propagace aktivit a programu Českého centra 

 hledání příležitostí pro český film, hudbu a další akce 

 komunikace s návštěvníky Českého centra 

 mediální ohlasy, tiskové zprávy, fotografická dokumentace 

 administrativní úkoly spojené s provozem Českého centra 

V případě zájmu prosím zašlete do 12. 2. 2016 svůj strukturovaný životopis v češtině, motivační dopis v 

angličtině a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých 

center, v sekci Kariéra – Stáže) na e-mail schenk@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme 

hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus).  

Více informací naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/staze/  

S jakýmikoli dalšími dotazy se můžete obrátit na výše uvedený e-mail.  
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