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Stáž vČeské ženské lobby
Absolvuj stáž v České ženské lobbyběhemlet 2017/2018 a získej tak jedinečnou pracovní zkušenost
ve feministické organizaci, která háji práva žen v České republice. Staň se na pár měsíců členem/koutýmu
České ženské lobby a nauč se, jak funguje nezisková organizace a jaké jsou aktivity České ženské lobby.
Podmínky stáže
o

stáž je určená jenom pro studenty/ky vysokých škol

o

minimální délka stáže je 3 měsíce, preferovat budeme stážisty/ky na delší období

o

stáž je bezplatná ze strany ČŽL, s možností získat financování pres grantový program Erasmus stáže
(záleží od podmínek tvé vysoké školy)

o

termín nástupu na stáž podle dohody

Co od tebe očekáváme?
o

zájem o oblast ženských práv a rodové rovnosti

o

znalost českého jazyka, komunikační znalost anglického jazyka

o

výborné komunikační a organizační schopnosti

o

flexibilita, dynamičnost, interaktivnost a spolehlivost

o

znalost Microsoft Office

Co můžeš stáží získat ty?
o

příležitost pracovat prozastřešující feministickou organizaci, která má 30 členských organizací

o

zkušenost s organizacírůzných debat, kulturně- společenských akcí a online kampaní

o

zkušenost s PR neziskové organizace

o

seznámení se s různými oblastmi ženských práv, kterým se naše členské organizace věnují

o

možnost zúčastnit se konferenci a seminářů relevantních pro ČŽL

Jaká bude tvoje náplň práce?
o

praktická zkušenost s každodenním chodem kanceláře České ženské lobby

o

podílení se na přípravě organizovaných akcí a různých aktivit

o

příprava zápisů z konferencí a seminářů, podkladů pro potřeby kanceláře

o

spravováni webové stránky organizace a sociálních médií

V případě zájmupošli svůj životopis a motivační dopis v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na
e-mailovou adresu: diana.gregorova@czlobby.cz. V motivačním dopise uveď preferovaný termín a délku
stáže.
Členské organizace: Aliance žen s rakovinou prsu / APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství / Business and Professional Women ČR / cats2cats / Česká
asociace dul / Český helsinský výbor / Česká komora porodních asistentek / Český svaz žen / Evropská kontaktní skupina / Fórum 50 % / Fórum žen / Gender
Studies / Genderové informační centrum Nora / Hnutí za aktivní mateřství /MAM prostor/Manushe / Moravská unie žen / Národní kontaktní centrum - ženy a věda
(SOÚ AV ČR) / NESEHNUTÍ Brno / Oddělení Gender & sociologie (SOÚ AV ČR) / Otevřená společnost / Ozvi se! (HollaBack! Czech) / Pomoc v nouzi, o.p.s. /
Porodní dům U čápa / proFem / Prostor pro rodinu/ Rodinné centrum Pexeso / ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy / Unie porodních asistentek

