ČESKÉ CENTRUM BRUSEL NABÍZÍ STÁŽ V OBLASTI KULTURNÍ DIPLOMACIE
Stáže jsou určeny studentům a čerstvým absolventům (s nárokem na grant Erasmus+ nebo
podporu MŠMT ČR), kteří studují/absolvovali obor mezinárodní vztahy, arts management,
umělecké obory nebo překladatelství, případně se těmto oborům chtějí profesně věnovat.
Doba stáže (neplacené) je minimálně 3 měsíce, nástup flexibilní během roku.
Požadavky:


výborná znalost češtiny a angličtiny a/nebo francouzštiny a/nebo nizozemštiny;



zkušenost MS Office, výhodou je zkušenost se správou sociálních sítí;



samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci;



výhodou je zkušenost s organizací kulturních akcí.

Grafické zaměření stáže: komunikativní znalost angličtiny a/nebo francouzštiny
a/nebo nizozemštiny, znalost práce v grafických programech
(Photoshop/InDesign/Illustrator).




Výhodou je zkušenost s video a foto záznamem a následnou postprodukcí.

Stážistům nabízíme:


zajímavou a motivující práci v malém dynamickém týmu;



prostor pro vlastní iniciativu;

spolupráci s předními českými umělci a významnými belgickými
institucemi/festivaly;



zkušenost z hlavního města Evropy, přístup na vybrané kulturní akce;

náplní práce je podpora projektu v oblasti administrativy, komunikace a produkce, dle
znalostí a schopností stážisty také vytváření grafických podkladů, foto a video
dokumentace, překlady, tlumočení atd.


Na jaké akce se můžete těšit? Jeden svět v Bruselu, Czech Fashion Festival,
Transpoesie, Czech Street Party…


V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na email:
ccbrussels@czech.cz. Více informací o naší činnosti najdete na webu Českého centra Brusel.
S dalšími dotazy se můžete obrátit na výše uvedený e-mail.

DOBROVOLNICTVÍ
Na akcích spolupracujeme také s dobrovolníky, a to dle jejich časových možností i nárazově.
Pokud byste se rádi zapojili do přípravy a realizace projektů Českého centra Brusel, ozvěte se
nám na email ccbrussels@czech.cz.

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním
nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a posilují dobré jméno ČR
ve světě. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj
mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 25 poboček na 3
kontinentech.

