
Nabídka stáže v organizaci Agora CE 
 

Chceš vycestovat, naučit se nové věci, poznat lidi z různých odborných sfér a zažít něco 

nového? Máš organizační schopnosti a nebojíš se výzev? Jsi plný motivace, energie a 

nápadů? Naše nabídka je tu potom pro tebe!  Využij šanci a zvyš si svou odbornou kvalifikace 

a staň se členem našeho týmu! V současné době hledáme studenty VŠ (obory politologie, 

mezinárodní vztahy, veřejná správa, sociologie) na pozici stážisty projektového týmu v rámci 

programu Erasmus +. 

 

Agora CE je česká nezisková organizace, která usiluje o upevňování demokratických 

principů ve společnosti, zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, 

samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, 

neziskovým sektorem apod.). Již od roku 2014 pomáháme městům a obcím zavádět tzv. 

participativní rozpočty, které se celosvětově stávají stále častěji používaným nástrojem 

k podpoře občanské participace a sbližování politiků s občany. Právě pro tento úspěšný 

projekt hledáme vhodného kandidáta na pozici stážisty. 

 

Pozice: Stážista v projektovém týmu 

Specifikace pozice: 

- plnění dílčích úkolů v rámci projektu  

- zpracování materiálů a příprava odborných podkladů  

- monitoring 

- výpomoc s administrativními úkony 

- práce s webovou stránkou projektu 

- návrhy k zlepšování, prostor pro vlastní nápady 

- účast na veřejných setkáních 

 

Nabízíme: 

- dvou až tří měsíční stáž v rámci programu Erasmus+ 

- osvojení znalostí a praktických zkušeností z projektového řízení 

- propojení svých teoretických znalostí s praxí 

- poskytnutí referencí pro studijní a kariérní účely 

- možnost účasti na dalších projektech Agora CE 

- možnost seberealizace a osobního rozvoje pod odborným vedením 

- práce v širším centru Prahy 

 

Požadujeme: 

- vzdělání v humanitně zaměřeném oboru (veřejná správa, politologie, sociologie atp.) 

- kreativitu, pečlivost, strukturovanost 

- samostatnost, zodpovědnost 

- dobrá znalost MS Office, zkušenost s grafickými programy Adobe výhodou 

- možnost práce i z domu 

- schopnost dotahovat věci do konce a dodržování zadaných lhůt 

- komunikativnost, samostatnost 

- proaktivitu 

- vlastní  nápady a kreativita 

- dobrou znalost MS Office, zkušenost s grafickými programy Adobe výhodou 

- zájem o analytickou činnost 

- znalost anglického a německého jazyka výhodou 
 

Na Vaše životopisy se budeme těšit na miroslava.vitaskova@agorace.cz. 

https://www.agora-ce.cz/
https://www.participativni-rozpocet.cz/odebirejte-novinky/
mailto:miroslava.vitaskova@agorace.cz

