
RE: Czech School Without Borders Londýn, Erasmus+ pracovní stáž pro studenty učitelských 

oborů - nástup září 2020, min. délka stáže 5 měsíců 

 

Milé kolegyně, milí kolegové,  

Ústav anglistiky vybírá kandidáta na učitelskou stáž v Czech School Without Borders v Londýně.  

Nástup na stáž: září 2020 

Min. délka stáže 5 měsíců  

Stáž je FF JČU finančně podpořena z programu Erasmus+ Work Placement, kdy přidělené 

stipendium činí cca 660EUR/měsíc. Stáž je možné realizovat jako tzv. absolventskou, tzn. do 

roku od ukončení studia.  

Informace ke stáži viz příloha, plus zde: http://www.ff.jcu.cz/ustavy/uan/study-abroad-work-

placement-abroad/unlock-your-potential/unlock-your-potential.  Za úspěšné splnění stáže student 

získá 8 kreditů, podrobněji zde: http://www.ff.jcu.cz/ustavy/uan/study-abroad-work-placement-

abroad .   

POKUD MÁTE O STÁŽ ZÁJEM, KONTAKTUJTE MNE PROSÍM OBRATEM (nejpozději však do 25. 

června 2020) na hlohrova@ff.jcu.cz. O zkušenosti se také s vámi ráda podělí naše absolventka, 

Mgr. Kateřina Neuwirthová (k.neuwirthova@seznam.cz), která v CSWB úspěšně působila po 

dobu 1 roku.  

Od zájemců bude následně vyžádáno doložení životopisu a motivačního dopisu v anglickém 

jazyce.  

Nabídka je platná i pro zájemce učitelských oborů z jiných fakult Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. 

Budu se těšit na zprávy od vás.  

Srdečně 

Helena Lohrová 

 
Mgr. Helena Lohrova, Ph.D. 
Department of English Studies 
Faculty of Arts 
University of South Bohemia 
Branisovska 31a 
Ceske Budejovice 
370 05 
www.jcu.cz 
tel: +420 604 489 824 
 

 

POZICE: Assistant CzechTourism Officer 
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Working Hours: Mo – Fri  : 9,30 – 17,30 (flexible) 

Address:  

Czech Tourist Authority - CzechTourism 

Embassy of Czech Republic 

26-30 Kensington Palace Gardens 

London W8 4QY 

UNITED KINGDOM 

 

Duties: 

To monitor printing and social media outputs of the CzechTourism in UK & Ireland 

To manage info-uk email account/tourist queries 

To maintain CzechTourism in UK & Ireland social media activities  - Facebook, Twitter, 

Newsletters 

To update, amend and edit data in the Press Database 

Distribution of brochures and promotional materials for tourists 

Assistance at trade fairs  

 

Skills and competences required: 

Active knowledge of English with good communicative and writing skills 

Basic PC literacy (MS Word, Excel) 

Awareness and understanding of the Travel and Tourism sector 

Awareness and use of Social Media – Facebook, Twitter 

 

Studenti, kteří se stáže účastnili v minulosti, získali velmi kvalitní zkušenosti a výborné 

reference. Následně pak získali místa např. v tiskovém oddělení pražského letiště, v hotelu 

Corinthia, v Prague Convention Bureau.   

HLEDÁME uchazeče s výbornou znalostí angličtiny, se zájmem o turismus, s ochotou se učit 

nové věci a s pozitivním pracovním přístupem. Uchazeče, který bude dobře reprezentovat 

svoji fakultu a potažmo Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích.  

 


