STÁŽ PRO STUDENTY
Jste studentem/studentkou vysoké školy a zabýváte se problematikou rozvojové
spolupráce, humanitární pomoci nebo globálního rozvojového vzdělávání?

tníte
FoRS nabízí stáž, kde upla
své nápady a kreativitu!

JAK DLOUHO? 6 měsíců, případně dle dohody
KDE? Vladislavova 12, Praha 1

(s ohledem na vývoj situace kolem COVID-19 případně z domova)

KDY? 2 dny v týdnu, od května 2020
KDO JSME? FoRS je platformou sdružující na 40 českých neziskových a dalších organizací, působí-

cích v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a globálního rozvojového vzdělávání.
– České fórum pro rozvojovou spolupráci je platforma
Věnujeme se posilování kapacit organizací, rozvíjení FoRS
spolupráce
mezi členskými organizacemi i partnery
neziskových organizací, nadací, akademických institucí a dalších
mimo platformu, a také zastupování společných zájmů na úrovni ČR i EU.
subjektů zaměřených na zahraniční rozvojovou spolupráci,
humanitární pomoc a globální rozvojové vzdělávání.

NOVAT?
ČEMU SE BUDETE NA STÁŽI VĚ
i:
Informační & administrativní činnost
teru
I přípravě týdenního newslet
sítí
I obsahu webu a sociálních
on-line materiály FoRS
I podkladům pro tištěné a
kladů do projektových žádostí
I pomoci při přípravě pod
orných textů
I překladům a vytváření odb
í FoRS
logistické podpoře při organizaci akc

Odborné & analytické činnosti:

týkající se rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci ČR
ů/článků
I přípravě odborných text
é RS
psk
evro
na témata české i

I analýze a zpracování dat

ání pracovních skupin FoRS

I přípravě podkladů pro jedn

PRINCIPY, KE KTERÝM
SE HLÁSÍME:

I

CO OČEKÁVÁME?

I výbornou znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem
I zájem o rozvojovou problematiku
I komunikativnost, chuť se učit, týmovou osobnost
I uživatelskou znalost MS Office a sociálních sítí
I dobré analytické a statistické schopnosti
CO NABÍZÍME?

I získání zkušeností s fungováním neziskových organizací
v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

I možnost podílet se na přípravě interních materiálů a publikací
I zapojení do vybraných projektových činností
I profesní rozvoj
I reference a potvrzení o praxi
I příjemné pracovní prostředí a kolektiv

Respekt k lidských právům a rovnost mezi muži a ženami
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Odpovědnost za výsledky a jejich udržitelnost
Do formuláře inzerátu na jobs.cz (dostupném
Transparentnost
na https://www.jobs.cz/rpd/1465868371)
přiložte:
(max. 1 str.)
I motivační dopisZnalost
problematiky
(max.
2 str.)
I strukturovaný životopis
Partnerství
Uzávěrka přihlášek je 24. 4. 2020.
Ústní kolo pohovorů s vybranými zájemci proběhne
v následujícím týdnu, případně dle domluvy.
Kontakt: Eliška Šertlerová

Podpořeno z prostředků Evropské komise a České rozvojové
agentury
BG
sekretariat@fors.cz
v rámci Programu zahraniční
rozvojové spolupráce ČR.

+420 777 273 909

náš svět
naše důstojnost
naše budoucnost

CS

Více o FoRS na www.fors.cz.
DE
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Evropský rok
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