
 
 

Stáž na Bavorském zastoupení v Praze 

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice je součástí oddělení pro evropské 

záležitosti Bavorské státní kanceláře. K úkolům Zastoupení patří prohlubování vztahů 

Bavorska s vládou České republiky, s českou občanskou společností, jakož i zintenzivnění 

ekonomické výměny. Zároveň informuje Zastoupení českou veřejnost o Bavorsku a je 

prvotním kontaktním místem pro orgány státní správy, různé instituce a pochopitelně pro 

občany České republiky a spolkové země Bavorsko. Další informace k Bavorskému 

zastoupení najdete zde: www.bavorsko.bayern.de 

Bavorské zastoupení hledá v nejbližší době vhodnou kandidátku / vhodného kandidáta na stáž 

od června 2018. (Délka stáže: 3 měsíce). 

Komu je stáž určena 

Stáž je určena studentům bavorských a českých vysokých škol, kteří studují obor obsahem a 

zaměřením odpovídající působnosti Bavorského zastoupení. Odborná stáž musí být 

předepsanou součástí studia. Praktikum není určeno pro zájemce s ukončeným studiem. 

Další požadavky:  

 Základní znalosti česko-bavorské problematiky a/nebo zájem o ni 

 Samostatný, zodpovědný, spolehlivý a na výsledek orientovaný způsob práce 

 Velmi dobré znalosti MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Velmi dobrá znalost němčiny, znalost českého jazyka je výhodou 

Jaké úkoly Vás na Bavorském zastoupení čekají 

 Rešerše k česko-bavorským tématům 

 Podpora při přípravě a organizaci akcí 

 Příprava skupinových návštěv (prezentace, podklady pro přednášky, technika apod.) 

 Podpora administrativní organizace, zpracování dotazů 

 Tvorba obsahů a textů určených pro veřejnost 

Stáž není placená. Rádi Vás však podpoříme při hledání externích zdrojů podpory. V případě 

zájmu Vám rádi pomůžeme poskytnutím bližších informací. 

Jak se mám ucházet o stáž 

Prosím zašlete nám co nejdříve Vaše kompletní podklady: motivační dopis, životopis, 

maturitní vysvědčení, případně vysvědčení z absolvovaných stáží, popř. doklady o aktuálních 

studijních výsledcích. 

Z Vašich podkladů by měla být zřetelná motivace, proč se ucházíte o stáž na Bavorském 

zastoupení. K tomu patří také důvody pro Váš zájem o Bavorsko a Vaše jazykové znalosti. 

Podklady prosím zasílejte výhradně e-mailem na adresu: prag@stk.bayern.de 

V předmětu uveďte „Žádost o stáž” a přílohy zasílejte ve formátu pdf (celkem max. 6 MB). 

Těšíme se na Vaši žádost!  
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