Výběrové řízení – stážisté na Prague European Summit 2021
Zajímáte se o záležitosti Evropské unie? Chcete pracovat v mezinárodním týmu a získat zkušenost z
organizace akce na nejvyšší politické úrovni? Přihlaste se do 12. dubna a načerpejte jedinečné
zkušenosti při organizaci této konference.
Prague European Summit se koná ve dnech 12. - 14. července 2021 v sídle Ministerstva zahraničních
věcí v Černínském paláci. Hlavními organizátory jsou Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a
Ústav mezinárodních vztahů. Prague European Summit vznikl s cílem vyvolat strategickou a otevřenou
debatu o budoucnosti Evropské unie mezi vysokými politickými představiteli, zástupci podniků,
akademiky a novináři z České republiky a dalších evropských i světových zemí.
Požadujeme
•

prezenční studium VŠ se zaměřením na mezinárodní vztahy, evropská studia, politologii apod.

•

komunikativnost a spolehlivost, smysl pro detail

•

časovou flexibilitu v červenci 2021, především 12. – 14. července 2021

•

češtinu a angličtinu na vysoké úrovni, němčina, francouzština, španělština, polština a ruština
výhodou

•

zkušenost s pořádáním veřejných akcí či organizační/administrativní činností výhodou

•

zkušenost se správou a obsluhou sociálních sítí výhodou

Nabízíme
•

práci na významném projektu, v mezinárodním týmu

•

zkušenosti z organizace konference na nejvyšší úrovni

•

účast na expertních debatách o směřování Evropské unie, pod záštitou Ministerstva zahraničí
ČR, Úřadu vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a Hlavního města Prahy

•

možnost potkat se se zahraničními odborníky, předními představiteli ČR a EU

•

potvrzení o vykonané stáži

Pokud máte o stáž zájem, zašlete strukturovaný životopis spolu s krátkým motivačním dopisem na
adresu info@praguesummit.eu nejpozději do 12. dubna 2021. V případě Vašeho zájmu o zapojení do
příprav letošního ročníku Prague European Summit již v průběhu dubna či května, uveďte prosím v
emailu své časové možnosti.
Stáž se vypisuje na pozice v organizačním a komunikačně-partnerském týmu. Začátek stáže a časová
náplň v organizačním týmu je flexibilní, dle možností. V komunikačně-partnerském týmu se jedná o 34 týden dubna s průměrnou časovou náplní 10-15 hodin týdně.
V předmětu Vašeho e-mailu uveďte typ stáže, který Vás zajímá a v případě komunikačně-partnerské
stáže přiložte prosím k Vašemu CV a motivačnímu dopisu vypracovaný praktický úkol s následujícím
zadáním:
1. Letošní summit se bude zabývat tématy digitalizace a zelené ekonomické tranzice. V návaznosti na
to vytvořte seznam 10 potenciálních partnerů v ČR (firem, institucí, neziskových organizací...),
kreativitě se meze nekladou.
2. Představte si, že na summit přijede jeden z Vámi vybraných nejvyšších představitelů EU (prezident
Parlamentu/Komise/Rady) a na jeho začátku udělá krátkou prezentaci (na Vámi vybrané téma).
Vytvořte o tomto vystoupení krátký post na Facebook, který potom přiložíte do Word dokumentu.

