NABÍDKA STÁŽE v Českém centru KÁHIRA
České centrum Káhira nabízí možnost neplacených pracovních stáží pro studenty.
Minimální doba trvání stáže je 1 měsíc, ale dáváme přednost stážím dlouhodobým.
Termíny stáže: nástup možný kdykoli v průběhu roku, aktuální nejbližší datum nástupu: 1. 7. 2022
Znalost arabského jazyka je výhodou, ale není podmínkou stáže.
Kromě stáží probíhajících přímo v kanceláři Českého centra na Velvyslanectví České republiky v Káhiře,
nabízíme možnost distanční online stáže, kdy by se jednalo primárně o grafické práce a práci s textem.
Pokud se ucházíte o distanční stáž, uveďte to prosím viditelně ve své žádosti.

INFORMACE KE STÁŽI 1 – zaměření: překlady, PR, práce s textem
Náplň stáže:





překlady z arabštiny/angličtiny do češtiny, příp. i naopak
spolupráce při administraci webových stránek a správě sociálních sítí ČC
spolupráce na přípravě programu, propagace, informační servis a rešerše
pomoc při pořádání kulturních akcí, koordinaci jazykových kurzů

INFORMACE KE STÁŽI 2 – zaměření: grafika a dokumentace
Náplň stáže:
 grafické práce (úprava propagačních materiálů, příprava tiskových dat letáků, plakátů atp.,
příprava grafiky pro sociální sítě)
 fotografická, příp. i videodokumentace akcí a následná postprodukce
 spolupráce na přípravě programu, propagace, informační servis a rešerše
 pomoc při pořádání kulturních akcí

INFORMACE KE STÁŽI 3 – zaměření: produkce, programová koordinace
Náplň stáže:





kreativní spolupráce na přípravě programu
propagace, informační servis a rešerše
administrativní práce
pomoc při pořádání akcí, hlídání výstav, koordinaci jazykových kurzů a guest service

Očekáváme:
* s ohledem na Vámi zvolený typ stáže
 výborná znalost českého a anglického jazyka
 zájem o oblast kultury a mezinárodních vztahů
 práce na sociálních sítích






znalost arabského jazyka výhodou, ne však podmínkou
kreativita, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce
předchozí zkušenosti s organizací nebo s přípravou kulturních akcí vítány
zkušenosti z oblastí médií výhodou

Stážistům nabízíme:






náhled do oblasti mezinárodní kulturní spolupráce
hlubší poznání egyptské kultury
zdokonalení organizačních a jazykových schopností
kontakt s renomovanými i alternativními kulturními organizacemi v České republice i Egyptě
zkušenosti v oblasti práce s veřejností a v kulturním managementu

Stáž v Českém centru Káhira je vzácnou možností proniknout do egyptské kulturní scény, být u počátku
fungování prvního Českého centra v arabském světě a v Africe a nabýt nové praktické zkušenosti v
oblasti kulturního managementu.
V případě zájmu zašlete motivační dopis (max. 1 A4) a svůj strukturovaný životopis ředitelce
Českého centra Káhira Tereze Sváškové na svaskova@czech.cz. Případné související dotazy směřujte
také na ni.
V motivačním dopise prosím uveďte, o jaký typ stáže máte zájem, o který termín máte zájem, proč
máte o stáž v Českém centru Káhira zájem, co nám můžete nabídnout a co od stáže očekáváte.

