
 
 

Become an intern of Czech Centre Brussels! 

 

We need young people with drive and passion for culture and international relations. We 
want you if you are:  

1) skilled in graphic design, ideally also in photography 

OR  

2) if you are a good writer and speak and write French and English fluently. Dutch is an 
asset.  

In any case, we need people with patience, time flexibility and ready to help with 
administration, production and social media, when needed.  

In exchange, we offer a unique experience in a highly dynamic, young team; possibility to 
choose and develop your own projects; experience with working with the best Belgian, 
Czech and European cultural institutions; and a very fun work environment.  

The minimum duration of an internship is 3 months, but longer is preferred.  Send us your 
CV and motivation letter to ccbrussels@czech.cz or ask us any question you might have!  

The internship periods are flexible and usually cover the autumn term (September – 
Dercember or until January the following year) and spring term (January or February until 
May or June) and can spread over up to 6 months. 

More information about our cultural programme can be found on our website, we are also 
on Facebook, Instagram and Twitter.  

Czech Centres are a contributory organisation of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Czech Republic, established to promote the Czech Republic abroad. The network of Czech 
Centres abroad is an active tool of the foreign policy of the Czech Republic in the area of 

public diplomacy. 

 



 

NABÍDKA STÁŽE - České centrum Brusel 
 

České centrum v Bruselu hledá stážisty se zájmem o propagaci české kultury v Belgii. 
 

Termíny stáže: 
leden – červen 2019  
září – prosinec 2019  
 
Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Působí jako síť 
prostřednictvím 22 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech a jsou agenturou 
Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země. 
 
1. Stáž - zaměření: psaní textů a překlady, administrace webu 
 
Požadavky: 

 

výborná znalost češtiny a francouzštiny, angličtina či holandština výhodou 
psaní a překlady textů o kulturních akcích z češtiny do francouzštiny + angličtiny 
zkušenost s organizací kulturních akcí 
zkušenost MS Office 
správa sociálních médií 
samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci 

 
2. Stáž - zaměření: grafika, fotografie, kultura 
 
Požadavky: 

 

výborná znalost češtiny, dobrá znalost francouzštiny nebo angličtiny či holandštiny 
psaní textů o kulturních akcích (čeština, angličtina/francouzština/holandština) 
zkušenost s organizací kulturních akcí 
znalost práce v grafických programech (Photoshop nebo InDesign) 
fotografická dokumentace akcí 
zkušenost MS Office 
samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci 
správa sociálních médií 

 
Stážistům nabízíme: 

�
�
 

zajímavou a motivující práci v malém dynamickém týmu 
prostor pro vlastní iniciativu 
spolupráci s předními českými umělci a významnými belgickými 
institucemi/festivaly 
zkušenost z hlavního města Evropy, přístup na vybrané kulturní akce 

 

V případě zájmu prosím zašlete svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a 
dotazník k žádosti o umožnění stáže na email: ccbrussels@czech.cz. Jedná se o neplacenou 

stáž, doporučujeme především studentům/absolventům VŠ s nárokem na grant (např. Erasmus +, 
„Freemovers“). Více informací o naší činnosti a o stáži naleznete na webu 

Českého centra Brusel. S dalšími dotazy se můžete obrátit na výše uvedený e-mail. 

 


