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Stážisté – delegáti  

• požadujeme  
o prezenční studium VŠ se zaměřením na mezinárodní vztahy, 

evropská studia, politologii apod.  
o komunikativnost a spolehlivost  
o časovou flexibilitu od 5. do 16. června (5.-12. dle potřeby 

organizátorů a možností stážistů) 
o češtinu a angličtinu na vysoké úrovni (bude ověřena při 

pohovoru), dále němčina, francouzština, španělština a polština 
výhodou  

o zkušenost s pořádáním veřejných akcí výhodou 
o zkušenost s doprovodem vysoce postavených osob výhodou  

• nabízíme  
o práci v mezinárodním týmu  
o účast na debatách na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie, 

pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR, Úřadu vlády ČR, 
Zastoupení Evropské unie v ČR a Hlavního města Prahy 

o možnost potkat se se zahraničními odborníky, předními 
představiteli ČR a EU a získat kontakty  

o potvrzení o vykonané stáži  
• co budete dělat  

o být delegátem členů rady, jejich doprovod po celou dobu Prague 
European Summit (13.-15. června); vyzvednout členy rady z letiště 
a být jejich doprovod do hotelu/Lobkowiczkého paláce/na akce 
konané v rámci Prague European Summit  

o podílet se na organizaci a přípravě Prague European Summit a 
podle potřeb být k dispozici organizátorům PES v době konference  



 
 

Stážisté – organizace  

• požadujeme 
o prezenční studium VŠ, nejlépe II. a III. ročník bakalářského stupně, 

ideálně se zaměřením na mezinárodní vztahy, evropská studia, 
politologii apod.  

o komunikativnost a spolehlivost  
o časovou flexibilitu od 5. do 16. června (5.-12. dle potřeby 

organizátorů a možností stážistů) 
o češtinu a angličtinu na vysoké úrovni 
o zkušenost s pořádáním veřejných akcí výhodou  

• nabízíme 
o práci v mezinárodním týmu  
o účast na debatách na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie, 

pod záštitou Ministerstva zahraničí ČR, Úřadu vlády ČR, 
Zastoupení Evropské unie v ČR a Hlavního města Prahy 

o možnost potkat se se zahraničními odborníky, předními 
představiteli ČR a EU a získat kontakty  

o potvrzení o vykonané stáži  
• co budete dělat  

o podílet se na organizaci a přípravě Prague European Summit  
o vypomáhat organizačnímu týmu při přepravě speakerů  
o podílet se na zpracování zápisů z panelů  
o zabezpečovat chod registrací na Prague European Summit  
o být k dispozici komunikačnímu týmu při organizaci medií  

 
 
 

Pokud máte o stáž zájem, zašlete strukturovaný životopis spolu s krátkým 
motivačním dopisem v angličtině na adresu ntomcikova@praguesummit.eu 
nejpozději 21. května 2017. Případné pohovory jsou plánovány v týdnu 22. – 26. 
května 2017. 


