INTERNSHIP OPPORTUNITY AT THE CZECH CENTRE LONDON
Czech Centre London is looking for interns to become part of our team in spring, summer and autumn of
2019 (for minimum of three months but ideally longer, 4-6 months).
We offer unpaid internship which will be carried out in the Czech Centre’s office in central London and
other UK venues that the Czech Centre will cooperate with at the time.
The internship would best suit a motivated university student who is eligible for the internship programme
by Erasmus.
The applicants should ideally be students with their major in Marketing, Public Relations, Graphic Design,
Multimedia Studies, Arts Management or Film/Theatre Production.
What we expect:






Interest in arts and culture
Very good knowledge of the Czech and English languages (both written and spoken); experience
with translations is an asset
PC literacy
Responsibility, resourcefulness and ability to work as part of a team
Experience with taking photographs, audio-visual technology, Graphic Design programmes or
translations is an asset

What we offer:




Work on interesting cultural projects
Contact with both established and emerging UK and Czech cultural institutions and artists
Work in a friendly environment in central London

Common tasks:








Taking part in organisation of cultural events
Assistance with daily administrative tasks
Translations from English to Czech

And with relevant skills and knowledge also:
Work with social media
Taking part in the production, PR and marketing agenda of the Czech Centre London
In-depth work on a specific project of own choice or a project presented to us by the intern

Internship at the Czech Centre will be a valuable experience offering an insight into the arts scene in
London and an opportunity to learn new, practical skills in the area of cultural management.
To apply please email your CV and motivation letter in both Czech and English languages to
info@czechcentre.org.uk. Do not forget to tell us what months you are interested in, why you are
applying, what you have to offer and what you expect from the internship.
NB: Specific dates of the internship are negotiable but minimum of three months is required.

STÁŽ V ČESKÉM CENTRU LONDÝN
České centrum Londýn hledá stážisty, kteří by se stali silnou oporou našeho týmu během jara, léta a
podzimu 2019, a to na dobu tří až šesti měsíců (delší doba stáže je vítána).
Nabízíme neplacenou stáž, která bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna a z části v
dalších institucích, se kterými bude České centrum v daném období spolupracovat.
Stáž v Českém centrum Londýn je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky
programu Erasmus a kteří mají jako hlavní studijní obor marketing, PR, Arts management, multimediální
studia nebo filmovou/divadelní produkci.
Očekáváme:






Zájem o kulturu a umění
Velmi dobrou znalost českého a anglického jazyka (v mluveném i psaném projevu)
Dobrá znalost práce na počítači
Spolehlivost, vlastní iniciativa a schopnost práce v týmu
Zkušenost s fotografováním, audiovizuálními technologiemi, grafickými programy nebo překlady je
vítána

Nabízíme:




Práce na zajímavých kulturních projektech
Kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními organizacemi a umělci ve Velké Británii i České
republice
Práce v přátelském týmu v centru Londýna

Náplň práce:








Spolupráce na organizaci kulturních akcích
Asistence členům týmu s denní administrativou (aktualizace databáze, formulace textů atd.)
Překlady textů z angličtiny do češtiny

A při odpovídajících znalostech také:
Práce se sociálními médii
Spolupráce na produkci, PR a marketingové agendě Českého centra Londýn
Celková souhrnná příprava jednoho konkrétního projektu

Stáž v Českém centru Londýn je vzácnou možností proniknout do londýnské kulturní scény a nabýt nové
praktické zkušenosti v oblasti kulturního managementu.
Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou
adresu info@czechcentre.org.uk . V motivačním dopise prosím uveďte, o jaké období máte zájem, proč
máte o stáž v Českém centru Londýn zájem, co nám můžete nabídnout a co od této pracovní stáže sami
očekáváte.
NB: Konkrétní data stáže se budou odvozovat od možností úspěšného uchazeče, ale nejkratší doba stáže
jsou tři měsíce.

