
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM hledá nové stážisty.

Požadujeme:

– prezenční studium VŠ, nejlépe II. nebo III. ročník bakalářského stupně, 
   ideálně se zaměřením na mezinárodní vztahy, evropská studia apod.
– časovou flexibilitu, být 2 dny v týdnu v naší kanceláři
– češtinu i angličtinu na vysoké úrovni
– zkušenosti s pořádáním veřejných akcí výhodou
– znalost programů MS Office (Word, Excel) výhodou

Nabízíme:

– 6měsíční stáž s pracovním vytížením od září 2017
– úhradu cestovních nákladů do/z Prahy (v rámci ČR)
– práci v mezinárodním týmu
– náhled do fungování předního českého think-tanku
– potvrzení o vykonané stáži, doporučení
– v případě oboustranné spokojenosti další spolupráci

Co u nás budete dělat?

– zajišťovat chod sekretariátu
– vypomáhat během pořádaných akcí
– podílet se na přípravě dalšího ročníku našich projektů 
   (EuropaSecura, European Summer School, Prague European Summit)
– spravovat databáze a udržovat jejich aktuálnost 
– vyřizovat emailovou komunikaci, zejména hromadný emailing
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Pokud máte o stáž zájem, zašlete strukturovaný životopis spolu s krátkým motivačním 
dopisem na adresu europeum@europeum.org nejpozději 10. září 2017.

Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v následujícím týdnu ve dnech 11. až 15. 
září, s nástupem na stáž od 18. září 2017.

Výběrové řízení - stáž na sekretariátu



Institut pro evropskou politiku EUROPEUM hledá nové stážisty.

Požadujeme:

– prezenční studium VŠ, nejlépe II. nebo III. ročník bakalářského stupně, 
   ideálně se zaměřením na mezinárodní vztahy, evropská studia apod.
– časovou flexibilitu, být 2 dny v týdnu v naší kanceláři
– češtinu i angličtinu na vysoké úrovni
– zkušenosti s pořádáním veřejných akcí výhodou
– znalost programů MS Office a Adobe (Photoshop, Illustrator, Lightroom) výhodou

Nabízíme:

– 6měsíční stáž s pracovním vytížením od září 2017
– úhradu cestovních nákladů do/z Prahy (v rámci ČR)
– práci v mezinárodním týmu
– náhled do fungování předního českého think-tanku
– potvrzení o vykonané stáži, doporučení
– v případě oboustranné spokojenosti další spolupráci

Co u nás budete dělat?

– spravovat sociální sítě (Facebook, Twitter, Youtube) a webové stránky
– podílet se na přípravě dalšího ročníku našich projektů 
   (EuropaSecura, European Summer School, Prague European Summit)
– monitorovat média a relevantní instituce
– překlady do / z angličtiny a korektury
– reporting z akcí, live-tweeting, fotodokumentaci
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Pokud máte o stáž zájem, zašlete strukturovaný životopis spolu s krátkým motivačním 
dopisem na adresu europeum@europeum.org nejpozději 10. září 2017.

Pohovory s vybranými uchazeči proběhnou v následujícím týdnu ve dnech 11. až 15. 
září, s nástupem na stáž od 18. září 2017.

Výběrové řízení - komunikační stáž


