
 

  

 

 

 

Ústav mezinárodních vztahů nabízí stáže na pozici  
asistent/-ka manažera sociálních médií 

 

Přijatí uchazeči/-ky budou asistovat manažerovi sociálních médií a PR oddělení, a to v různých úkolech dle 
jejich profesní a osobní specializace, především se jedná o: 

► psaní různých výstupů ÚMV v gesci PR oddělení 
► tvorba a úprava audio-vizuálních výstupů ÚMV (zkušenosti z této oblasti vítány!) 
► live-tweeting z akcí ÚMV a pomoc při jejich realizaci 
► správa (i samostatná) sociálních sítí  
► samostatné plnění úkolů v rámci online propagace ÚMV a odpovědnost za jejich finalizaci 
► zpracovávání rešerší a podkladů (včetně reportingu) 

Nabízíme:  

► rozmanitou a samostatnou práci s viditelnými výsledky 
► získání nových praktických zkušeností v atraktivním oboru 
► spolupráci při dalším vývoji a realizaci strategie internetové propagace 
► pravidelné přednášky exkluzivně pro stážisty na různá odborná témata 
► spolupráci s přední českou institucí působící v oblasti mezinárodních vztahů  
► kreativní prostředí a přátelskou atmosféru  
► flexibilní pracovní dobu (práce z domova) 

Očekáváme: 

► studium vysoké školy 
► pečlivost, zodpovědnost a ochotu plnit dané termíny 
► zájem o oblast propagace a PR  
► nadstandardní stylistické a komunikační schopnosti  
► výbornou znalost českého a anglického jazyka  
► alespoň základní orientaci v oblasti mezinárodních vztahů a politologie 
► ochotu věnovat stáži několik hodin týdně možnost zúčastnit se (většiny) akcí ÚMV 

Výhodou:  

► praxe z oblasti PR či výrazné (a prokazatelné) prezentační dovednosti  
► zkušenost se střihem videí či vytvářením a úpravou fotografií/grafiky (velkou výhodou) 
► ochota zůstat na stáži celé 2 akademické semestry a více 

Započetí stáže: nejpozději 21. 9. 2016 
Trvání: minimálně do konce března 2017 

Strukturovaný životopis (či případné dotazy) zasílejte, prosím, na adresu manousek@iir.cz nejpozději do 
11. 9. 2016. Obratem Vám bude zadán krátký úkol (cca 20 minut jednoduché práce), jehož úspěšné 
vypracování je nezbytnou podmínkou pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na stáž. 

Vykonáváním stáže nevzniká nárok na finanční odměnu a ani žádnou formu finanční či jiné kompenzace. 

 

 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.   
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