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NABÍDKA STÁŽE v Českém centru Moskva 
České centrum v Moskvě hledá stážistu/ku se zájmem o propagaci české kultury v Rusku na dobu 
3 měsíců (začátek stáže po domluvě možný celoročně) na pracovní úvazek: 40 hodin 

týdně.  
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve 
světě. Působí jako síť prostřednictvím 24 Českých center v zahraničí na třech kontinentech.  

Náplň stáže: 
aktivní podíl na organizaci akcí Českého centra 

 administrativní práce v kanceláři ČCM 

 menší překlady a práce s texty 

e-mail, telefon a osobní komunikace v ruském a českém jazyce 

doprovod delegátů 

samostatné práce na zadaných úkolech a projektech (vyhledávání informací a analýzy) 

příprava prezentací a jejich realizace 

konverzace se studenty českého jazyka, spolupráce na výuce ČJ jako cizího jazyka

Požadavky stáže: 
studijní obor: umění, politické vědy a občanská nauka, cizí jazyky, sociologie a kulturologie, 

ekonomika a řízení, knihovnictví, informační studia, řízení a správa 

jazykové znalosti: výborná znalost češtiny (vyžadováno), velmi dobrá znalost ruštiny 

(vyžadováno), velmi dobrá znalost angličtiny (doporučeno) 

počítačové dovednosti: samostatná práce v MS Office, práce s textem, orientace 

na internetu, práce na sociálních sítích aj. 

ostatní: komunikativnost, odpovědnost, týmová práce, spolehlivost, kreativita, umět řešit 

problémy a rozhodovat se 

Stážistům nabízíme: 
příjemný a tvůrčí tým 

hlubší poznání ruské kultury a života 

široká možnost návštěv kulturních akcí 

zdokonalení organizačních a jazykových schopností 

získání pracovní zkušenosti v zahraničí 

vízovou podporu

ubytování zdarma

V případě zájmu prosím zašlete 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: michalova@czech.cz a ccmoskva@czech.cz  
Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant. Více informací 
naleznete na: http://www.czechcentres.cz/kariera/staze/. 
S jakýmikoli dalšími dotazy, či ohledně upřesnění této nabídky, se můžete obrátit na výše 
uvedený e-mail nebo přímo na České centrum Moskva: ccmoskva@czech.cz. 
Web ČC Moskva: http://moscow.czechcentres.cz/. 
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