
 

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Budapešť 

České centrum v Budapešti hledá 2 stážisty, a to od února 2016 do června 2016 (délka stáže: min. 4 
měsíce, preferujeme 5 měsíců, pracovní doba: 40 hodin týdně). 
 
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 STÁŽÍ 

Stáž 1 - zaměření: grafika, PR, nová média 

Náplň stáže:  ● grafické práce (příprava tiskových materiálů) 

● propagace kulturních akcí pořádaných ČC Budapešť 

● administrace webových stránek a správa sociálních sítí ČC 

● spolupráce na přípravě programu, práce s veřejností, informační servis a rešerše 

 

Požadavky:   ● výborná znalost češtiny, dobrá znalost angličtiny (maďarština výhodou)  

● znalost práce s grafickými programy  

● spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce 
 

  

Stáž 2 - zaměření: knihovnictví, literatura, překlady 

 

Náplň stáže:  ● katalogizace knihovního fondu 

● pomoc při pořádání kulturních akcí, zaměřených na literaturu (Noc literatury,  

Mezinárodní knižní veletrh v Budapešti), fotodokumentace akcí 

● logistická podpora akcí pořádaných v partnerství s EUNIC 

 

Požadavky:   ● výborná znalost češtiny, dobrá znalost angličtiny (maďarština výhodou)  

  ● praktická zkušenost v oblasti knihovnictví 

● dobré znalosti PC 

● spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost týmové práce 
 

STÁŽISTŮM NABÍZÍME:      ● spolupráci na zajímavých projektech 

● zkušenosti s řízením projektů v oblastech kultury a PR 

● kontakt s kulturními organizacemi a umělci z ČR a Maďarska 

● práci v příjemném týmu v centru města 

 

V případě zájmu prosím zašlete do 25. 10. 2015 svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a 

vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci 

Kariéra – Stáže) na e-mail stazeccz@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/  
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