PROFIL SPOLEČNOSTI

Instituto Hispánico de
Murcia www.ihdemu.com je
malá jazyková škola, která se
zaměřuje na výuku
španělštiny pro cizince
v blízkosti Středozemního
moře.
Mezi naše hlavní činnosti
patří výuka jazyků,
zprostředkování ubytování a
pořádání sociálních a
kulturních akcí.
Na trhu působíme již od roku
2000.

PROČ ABSOLVOVAT ODBORNOU ZAHRANIČNÍ STÁŽ V

IHM?

Zažijete to pravé Španělsko. Budete žít a pracovat mezi
Španěly, ale také s mnoha dalšími lidmi z celého světa.
Rozšíříte si obzory, stanete se samostatnějšími, zlepšíte si své
jazykové schopnosti a osvojíte si mnoho dalších dovedností,
které Vám pomohou ve Vaší budoucí kariéře.
Budete se věnovat něčemu, co má opravdu význam a co
ovlivní život mnoha lidí.
Získáte praktické zkušenosti, cennou položku do životopisu a
zvýšíte si tak šance na dobré budoucí uplatnění.

NÁPLŇ STÁŽE: PŘÍKLAD

ČINNOSTÍ, DO KTERÝCH SE

MŮŽETE ZAPOJIT

Administrativní práce

SEO aktivity

Tvorba marketingového plánu

ICT (informační a komunikační

Průzkum trhu

technologie)

Propagace produktů IHM

Copywriting, editace textů na

Vytváření či zavádění nových
produktů
Překlady, psaní textů

webových stránkách
Správa internetových stránek
On-line marketing
PPC / SEM Account Manager

POŽADAVKY

Do našeho týmu hledáme schopného člověka, který splňuje následující:

Dobrá znalost španělského a anglického jazyka. Komunikace po celou dobu stáže probíhá právě v těchto jazycích.
Jakýkoliv další jazyk výhodou. Kandidáti s nedostatečnou znalostí španělského jazyka nebudou bráni v úvahu.
Výborné komunikační dovednosti v mluvené i psané formě. Schopnost naslouchat.
Profesionální vystupování, včetně komunikace po telefonu.
Schopnost efektivně komunikovat se zákazníky a předčit jejich očekávání. Předchozí zkušenosti v oblasti obchodu a
prodeje jsou vítány.
Studium VŠ ideálně ekonomického zaměření. Vhodné také pro studenty cizích jazyků a překladatelství.
Ochota učit se novým věcem a využívat vlastní iniciativu.
Orientace na výsledek, organizační dovednosti.
Schopnost týmové práce - odborná stáž v IHM obnáší právě práci v týmu a častý kontakt se zahraničními studenty.
Pokud uvedené požadavky odpovídají Vašim dovednostem, budeme se těšit na Vaši žádost!

POŽADOVANÉ

JAZYKOVÉ

ODBORNÝ DOHLED

VZDĚLÁNÍ

ZNALOSTI

A HODNOCENÍ

Stáž je určena pro studenty
některého z následujících
oborů:
Marketing, PR, Sociální

Španělský jazyk minimálně

Odborný dohled po celou

na úrovni A2, anglický jazyk

dobu stáže ze strany jednoho

na úrovni B1. Další jazyky

z našich zaměstnanců.

výhodou.

média, Management
volnočasových a jiných akcí,

DÉLKA STÁŽE
PC DOVEDNOSTI

Minimálně 3 měsíce kdykoliv

Turismus, Účetnictví,
Žurnalistika, Informační a
komunikační
technologie (ICT),
Překladatelství, Politologie,
Mezinárodní studia.

PC/Mac, vyhledávání na
internetu, znalost programu
Photoshop/Illustrator nebo

v průběhu roku.
Dlouhodobější stáže jsou
ovšem velmi vítány.

podobné.
VOLNÉ POZICE:

3

KONTAKTNÍ OSOBA

Jméno: Felipe EspadaAznar
Phone number:
+34 968 900 325
Adresa: C/ Enrique Villar,
13, 1º C, 30008 Murcia
SPAIN
E-mail: felipe@ihmurcia.es
Funkce: Výkonný ředitel

ORGANIZACE

PRACOVNÍ DOBA

Počet stálých zaměstnanců

Pracovní doba se odvíjí od

našeho institutu je 6.

kalendářního období:
- od 09:30 do 14:00 & 17:30

Maximální počet studentů

do 21:00

absolvujících stáž v IHM ve

- od 09:00 do 16:30

stejnou dobu je 10 .

- od 13:00 do 21:00

Délka pracovní doby

Přestávka na oběd zajištěna.

odpovídá plnému
pracovnímu úvazku (40
hodin týdně). Přesčasy jsou u
nás velmi výjimečné.

ODMĚNA A

KONTAKT

UBYTOVÁNÍ

Studentům není ze strany

V případě zájmu zašlete

IHM poskytována žádná

Váš životopis spolu s

finanční odměna. V případě,

motivačním dopisem na

že je stážistova úroveň

adresu info@ihmurcia.es,

znalosti španělštiny nižší než

připojte rovněž informace

A2, poskytujeme hodiny

o Vámi preferovaném

výuky španělštiny zdarma.

termínu stáže a kontakt na
Skype, přes který proběhne

IHM, resp. oddělení zabývající
se zajišťováním ubytování pro
studenty, pomáhá stážistům
najít vhodné místo k
pobytu (převážně byty
sdílené s dalšími studenty).

přijímací pohovor.

Děkujeme za Váš zájem!

Těšíme se až se stanete
součástí našeho týmu!

