Hledáme stážistu!

hledá stážistu/stážistku na podzimní stáž!

Jsi student VOŠ nebo VŠ se zaměřením na evropská studia?
Zajímáš o problematiku EU a evropských fondů?
Chceš získat zajímavou zkušenost do svého životopisu?

TAK TO HLEDÁME PŘÍMO TEBE!
Svůj životopis pošli do 15. 9. 2017 na e-mail:
eurocentrum.cb@euroskop.cz

Eurocentrum ČB hledá stážistu/ku od září/října 2017 do ledna 2018 či dle domluvy.
Eurocentrum České Budějovice je informační místo, kam se občané mohou obracet se svými dotazy
týkající se Evropské unie a evropských fondů. Eurocentrum poskytuje informace o EU pro širokou
i odbornou veřejnost, pořádá semináře pro různé cílové skupiny, organizuje přednášky na školách,
připravuje soutěže, poskytuje poradenství v oblasti EU a evropských fondů, nabízí publikace a knihy
atd. Naším cílem je informovat o současném evropském dění a přínosech členství ČR v EU
a rozšiřovat vědomí o fungování EU.
Máte zájem získat praxi v oblasti informování o Evropské unii a evropských fondech v průběhu
Vašeho studia? Eurocentrum České Budějovice přichází s nabídkou neplacené stáže pro studenty
vyšších odborných a vysokých škol. Aktuálně hledáme stážistu/ku na období od září/října 2017
do ledna 2018.
Požadujeme:







zájem o problematiku EU nebo evropských fondů
zodpovědný a aktivní přístup k práci, pracovitost a pečlivost
pracovní samostatnost
dobré komunikační schopnosti
uživatelskou znalost MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
časovou flexibilitu

Co je náplní stáže:










zodpovídání dotazů (e-mailem)
aktivní příprava a organizace seminářů, besed a ostatních akcí Eurocentra, účast na těchto
akcích
příprava přednášek na základních a středních školách, propagace soutěže Navrhni projekt
příprava podkladů pro elektronický newsletter Eurolisty
příprava, vyhodnocování kvízů, dotazníků a dalších materiálů
správa FB stránek
příprava soutěží pro různé cílové skupiny
tvorba a aktualizace databází kontaktů
výpomoc při nezbytné administrativě Eurocentra
Délka stáže: 4 měsíce v rozmezí 5 – 10 hodin týdně (dle dohody a možností studenta)

Jedná se o neplacenou stáž!
Studenti po úspěšném dokončení stáže získají osvědčení o stáži a hodnocení jejího průběhu
podepsaný ředitelkou Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR.

Životopisy zasílejte na e-mail eurocentrum.cb@euroskop.cz do 15. září 2017.

