
 

České centrum New York hledá stážisty 

Chcete se podílet na přípravě kulturních akcí v New Yorku? České centrum New York (ČCNY) 
nabízí stáž v oblasti produkce kulturních akcí. Stážisté se zapojují do každodenních 
produkčních činností v ČCNY – připravují koncerty, filmové projekce, výstavy i divadelní 
představení. Pracují v kanceláři Českého centra New York na přípravě tiskových a 
elektronických materiálů k akcím. Kromě toho také nahlédnou do chodu Generálního 
konzulátu a OSN.  

Stážisté se setkají s významnými osobnostmi české kulturní scény a budou se podílet na 
přípravě akcí nejen v budově Bohemian National Hall, kde ČCNY sídlí, ale také v prestižních 
kulturních institucích v New Yorku.  

Práce v týmu Českého centra New York je velmi intenzivní a vyžaduje přítomnost a aktivní 
činnost v pracovní době nebo při akcích po celou dobu stáže.  

Nezbytnou podmínkou je výborná znalost angličtiny a práce na počítači a sociálních sítích. 

Náplň stáže: 

 Produkce akcí pořádaných ČCNY, jejich praktická i technická realizace  
a organizace (komunikace s umělci, techniky, hosty, diváky). 

 Zajišťování podkladů pro propagační činnost ČCNY (překlady, úpravy textů a tabulek, 
komunikace s grafiky, úpravy fotografií a videí, sociální sítě). 

 Úvod do veřejné diplomacie. Participace na realizaci kulturních projektů v zahraničí.  

ČCNY nehradí letenky, ubytování ani zdravotní pojištění. Stáž není placená.  

Termíny:           

 leden – březen 2020, doporučená délka stáže 3 měsíce 

 duben – červen 2020, doporučená délka stáže 3 měsíce 

 červenec – září 2020, doporučená délka stáže 3 měsíce 

 říjen – prosinec 2020, doporučená délka stáže 3 měsíce 

Co požadujeme: 

 Strukturovaný životopis (v ČJ a AJ) 

 Motivační dopis (v ČJ a AJ) 

V případě zájmu zašlete výše uvedené dokumenty na emailovou adresu: 
novicka@czechcenter.com (Tereza Novická). Přihlášky na stáž přijímáme průběžně – 
celoročně. Přihlášky na 1. pololetí 2020 zašlete do poloviny října 2019. O výběru pro 
následující rok 2020 budou vybraní kandidáti informováni počátkem listopadu 2019. 
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