
České centrum Stockholm hledá průběžně stážisty, kteří by se 
stali silnou oporou našeho týmu, a to na dobu min.  čtyř 
měsíců s pracovní dobou 40 hodin týdně (delší doba stáže je 
vítána). 

STÁŽISTŮM NABÍZÍME 
 práci na zajímavých kulturních projektech 
 kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními 

organizacemi a umělci ve Švédsku i České republice 
 práci v přátelském týmu v co-workingovém prostoru přímo v 

centru Stockholmu  

 možnost realizace vlastního projektu 
 zkušenosti s řízením projektů v zahraničí v oblastech 

kultury a PR 

 
 

NABÍDKA ZAMĚŘENÍ 
 správa webových stránek a sociálních sítí ČC, překlady, 

PR, práce s textem 
 grafika a fotodokumentace 

 produkce, programová koordinace 
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Stáž 1 – zaměření: správa webových stránek a sociálních sítí 
ČC, překlady, PR, práce s textem 

NÁPLŇ STÁŽE:  
 překlady textů z angličtiny do češtiny (web, FB etc.), 

uchazeč musí disponovat velmi dobrou znalostí českého a 
anglického jazyka (v mluveném i psaném projevu). 
Švédština není nutná, ale je výhodou 

 administrace webových stránek a správa sociálních sítí ČC  
 spolupráce na přípravě programu ČC a celkové propagaci 

akcí 
 rešerše 
 asistence členům týmu s denní administrativou 

(aktualizace databáze, formulace textů atd.) 
 pomoc při pořádání kulturních akcí ČC 

 

POŽADAVKY 
 zájem o umění a kulturu 
 předchozí zkušenosti s překlady a organizací kulturních 

akcí vítány 
 velmi dobrá znalost anglického jazyka (min. B2/C1) 
 smysl pro detail, pečlivost při psaní textů, organizační 

schopnosti, spolehlivost, vlastní iniciativa, schopnost 
týmové práce 

 zkušenost se správou webových stránek a sociálních sítí 
Facebook, Instagram 

Stáž 2 – zaměření: grafika a fotodokumentace 
NÁPLŇ STÁŽE:  

 fotografická dokumentace akcí 
 zpracování fotografií a tvorba videí  
 pomoc s grafikou  

 spolupráce na přípravě programu ČC a celkové propagaci 
akcí 

 rešerše 
 pomoc při pořádání kulturních akcí 

 

POŽADAVKY 
 zájem o umění a kulturu, předchozí zkušenosti s 

organizací kulturních akcí vítány 
 velmi dobrá znalost anglického jazyka (min. B2/C1) 



 kreativita, spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost 
týmové práce 

 zkušenosti s fotodokumentací akcí a grafickými programy 
(Adobe Photoshop, Canva, InDesign, Illustrator etc.) 

 zkušenosti s tvorbou videí výhodou 

Stáž 3 – zaměření: produkce, programová koordinace 
NÁPLŇ STÁŽE:  

 kreativní spolupráce na přípravě programu 
 produkční činnost (pomoc s pořádáním akce a pomoc při 

pořádání akce na místě) 
 spolupráce na celkové propagaci akcí 
 rešerše 

POŽADAVKY 
 zájem o kulturu a umění a velmi dobrý přehled v jedné z 

následujících oblastí: výtvarné umění, architektura, 
design, móda, hudba, literatura, film, divadlo, tanec, 
společenské vědy, ekonomika, věda a inovace 

 velmi dobrá znalost anglického jazyka (min. B2/C1) 
 kreativita, spolehlivost, organizační schopnosti, vlastní 

iniciativa a schopnost týmové práce 
 předchozí zkušenosti s organizací nebo s přípravou 

kulturních akcí vítány 

Stáž v Českém centru Stockholm je vzácnou možností 
proniknout do skandinávské kulturní scény a nabýt nové 
praktické zkušenosti v oblasti kulturního managementu. 
Nabízíme neplacenou stáž, která bude probíhat v 
prostorách naší kanceláře v centru Stockholmu. Stáž 
doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. 
Erasmus+).  

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj strukturovaný 
životopis a motivační dopis v anglickém i českém jazyce 
na e-mail ccstockholm@czech.cz. V motivačním dopise, 
prosím, uveďte, o jaké období máte zájem, proč máte o 
stáž v Českém centru Stockholm zájem, co nám můžete 
nabídnout a co od této pracovní stáže sami očekáváte. 

 Pozn.: Konkrétní data stáže se budou odvozovat od 
možností úspěšného uchazeče, ale nejkratší doba stáže 
jsou čtyři měsíce. 

 Web: České centrum Stockholm 
 Více informací: https://www.czechcentres.cz/about-

us/career/internship-opportunitiesh 

https://stockholm.czechcentres.cz/


 


