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PROGRAM: INTERNSHIP

Stáže umožní studentům stát se
součástí týmu a společně
pracovat na zajímavých
projektech.
Během sedmi roků jsme vychovali
bezmála 20 stážistů, z toho 3 se
stali i našimi zaměstnanci a řada
z nich díky stáži našla zajímavou
práci.

Stáž je realizována na základě
vzájemné dohody CPI VŠB-TUO a
studenta.
Stáž je absolvována v budově Centra
podpory inovací na VŠB-TUO (CPI),
kde také sídlí řada firem
spolupracujících s VŠB.
Pro bližší informace kontaktujte
koordinátora stáží.
Bc. Dan Kamenský, PI 121,
dan.kamensky@vsb.cz, 774 130 294.

CHOOSE YOUR OWN WAY

PROJEKŤÁK

MARKEŤÁK

Poznej cestu projektového
manažera

Sdílej svojí vlastní
kreativitu

EVENŤÁK
Nejlepší nápady vznikají
při spolupráci

ALL IN ONE
Staň se komplexním
hráčem na trhu práce

START UP
Staň se součástí startup
světa

YOUR JOB IS
2018/2019

,,PROJEKŤÁK“

Projekťák se podílí na projektech
vypsaných VŠB - TUO. Naučí se tvořit
rešerše, vyzkouší si práci s audiovizuální
technikou a pořádně se procvičí v
angličtině.
Jsi flexibilní, komunikativní a máš cit pro
psaní odborných článků? Tak jsi ten
správný Projekťák.

,,MARKEŤÁK“

Markeťák přichází do kontaktu s mediální
činností, spravuje sociální sítě a
komunikuje s mediálními partnery. Píše
články a spolupracuje s reklamními
agenturami. Máš vztah k focení a designu,
jsi kreativní, inovativní a rád komunikuješ?
Markeťák bude pro tebe správnou volbou.

,,EVENŤÁK“

Stážista na pozici Evenťák pomáhá
organizovat akce, podílí se na jejich přípravě
a vyhodnocuje jejich efektivitu. Připravuje
podklady, vyhledává informace, fotografie a
tvoří statistiky pro nové eventy.
Komunikuje s partnery a se
spoluorganizátory akcí. Analyzuje
semináře, workshopy, hackathony konané
na zahraničních univerzitách a v
inkubátorech.
Eveňták musí být kreativní a přicházet s
inovativními nápady.

,,START UP“

Zajímá tě business? Při této pracovní stáži
se budeš pohybovat v oblasti Startupů a
podnikání s tím souvisí úzká spolupráce na
největším akceleračním programu v
Moravskoslezském kraji GREEN LIGHT.
Týmová práce, organizační schopností jsou
nedílnou součástí této stáže.

,,ALL IN ONE“

Je pozice pro všechny, kteří chtějí získat komplexní znalosti a nemají
přesně definovanou oblast sebevzdělávání. Budou se podílet na právě
aktuálních úkolech.

AIMS, REQUIREMENTS AND
BENEFITS
Smluvní
požadavky na
účastníka
dlouhodobé
stáže

Délka stáže

Pracovní místo
a materiální
zajištění

Co ziskáš?

Obecné úkoly

Uzavření dvoustranného kontraktu mezi CPI a studentem. Záznam o
poskytnutí informací k zajištění BOZP. Prohlášení o mlčenlivosti. Každý
účastník dlouhodobé praxe si vede evidenci docházky a jednou za měsíc
vyhotoví report, kde sepíše měsíční náplň své práce a vykonané úkoly.

28 h/měsíc dle individuálního rozvrhu na základě potřeb Centra podpory
inovací VŠB-TUO a studijních povinností, obvykle 1-2 semestry.

CPI VŠB-TUO zajistí klimatizovanou kancelář a PC v inovativním a
kreativním prostředí. Na výbornou kávu a oběd můžete zajít do naší
kavárny Kovork a pro odpolední siestu zase slouží naše Refresh zóna.

Plnohodnotné pracovní zkušenosti, networking. Po splnění požadavků
získáš certifikát o absolvování dlouhodobé stáže. Mimo jiné nabízíme
možnost odborné stáže za kredity a to pro studenty EKF dále nabízíme
vedení bakalářských a diplomových prací.

Spoluorganizace na min. 2 akcí za stáž. Inovativní nápad, myšlenka.
Tvorba závěrečné prezentace (shrnutí úkolů, nápad na zlepšení, jaký byl
přínos stáže )

