Nabídka činnosti v
Česko-německé obchodní a průmyslové komoře
Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) byla založena v Praze v roce 1993 a se
svými zhruba 650 členy je dnes největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České
republice. Je součástí celosvětové sítě německých zahraničních hospodářských komor čítající 130
kanceláří v 90 zemích světa.
ČNOPK představuje oficiální zastoupení veletržních společností Messe Berlin a Spielwarenmesse
v České republice. Pomáhá vystavovatelům s jejich účastí na jednotlivých veletrzích a oslovuje nové
potenciální vystavovatele a odborné návštěvníky. Aktivně se podílí na organizaci českých společných
stánků v Německu a spolupracuje s tamními odborovými svazy a ministerstvy. Dále zprostředkovává
odborným návštěvníkům zájezdy či možnost zakoupit vstupenky na veletrhy v cenově výhodném
předprodeji. Zajišťuje styk s médii a odbornou veřejností – pořádá propagační a tiskové konference,
semináře, workshopy a připravuje tiskové zprávy pro odborná periodika.

hledáme praktikanta / praktikantku
do oddělení zastoupení německých veletržních společností
od června do srpna 2018
Profil uchazeče/uchazečky:
- student/ka VŠ ideálně se zaměřením na zahraniční obchod, cestovní ruch, ekonomii, sociální
vědy
- flexibilita, organizační talent, komunikační schopnosti
- dobré znalosti MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet)
- dobrá znalost českého a německého jazyka, znalost anglického jazyka výhodou
- zkušenosti z oblasti veletrhů výhodou
Úkoly:
- korektury databází
- vystavování online vstupenek
- registrace odborných návštěvníků
- správa monitoringu tisku
Délka stáže:
- min. 3 měsíce (při spokojenosti na obou stranách – možnost spolupráce po celý rok 2018),
- nástup možný ihned,
- plný úvazek (40 hod./týdně); minimálně 20 hod./týdně
Nabízíme:
- zajímavou a rozmanitou činnost v mezinárodním prostředí,
- profesní zkušenost v renomované bilaterální hospodářské organizaci, která je součástí
celosvětové sítě německých zahraničních hospodářských komor,
- atraktivní kanceláře v centru Prahy,
- přátelský pracovní kolektiv,
- pracovní doba dohodou,
- finanční ohodnocení (5.000,- Kč měsíčně / plný úvazek)
V případě zájmu o výše jmenovanou pozici nebo o poskytnutí bližších informací nás prosím
kontaktujte prostřednictvím e-mailu. Žádost by měla zahrnovat motivační dopis a strukturovaný
životopis s fotografií.

Kontakt: praktikum@dtihk.cz; neumann@dtihk.cz
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