
 

 

 

 

 

Ústav mezinárodních vztahů nabízí stáže na pozici PR 

asistent/asistentka časopisu Mezinárodní vztahy / Czech 

Journal of International Relations 

Přijatí uchazeči/-ky budou asistovat při propagaci časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of 

International Relations.  

 

Hlavní pracovní náplní bude: 

 

► Asistence při online propagaci časopisu Mezinárodní vztahy (správa sociálních sítí, newslettery, 

novinky a aktuality na webových stránkách atd.) 

► pomoc při organizaci akcí MV/CJIR, včetně zpracování reportů z akce a případného pořizování 

fotografií  

► samostatné plnění dílčích úkolů v rámci online propagace MV/CJIR a odpovědnost za jejich 

finalizaci 

► asistence při zpracování strategie online propagace 

► zpracovávání rešerší a podkladů (včetně reportingu) 

► další úkoly se mohou odvíjet také od zkušeností a specializace přijatých uchazečů a jejich nápadů. 

 

Nabízíme:  

► rozmanitou a samostatnou práci, která má jasné a viditelné výsledky 

► získání nových praktických zkušeností v online marketingu a správě sociálních sítí 

► spolupráci s přední českou institucí působící v oblasti mezinárodních vztahů a předním českým 

odborným časopisem 

► spolupráci při dalším vývoji a realizaci internetové propagace 

► kreativní prostředí a přátelskou atmosféru 

► flexibilní pracovní dobu (většinou práce z domova), 10 hodin týdně 

► možnost seznámit se a spolupracovat s předními odborníky v oblasti mezinárodních vztahů a 

seznámit se s prací v akademickém časopise 

 

Očekáváme: 

 

► ukončené nebo probíhající studium vysoké školy (zejména v oborech mediální komunikace, 

marketing, PR, mezinárodní vztahy, politologie apod.) 

► výbornou znalost českého a anglického jazyka 

► pečlivost, zodpovědnost a ochotu plnit dané termíny 

► zájem o oblast propagace a PR v internetovém prostředí 

► nadstandardní komunikační a stylistické schopnosti 

► alespoň základní orientaci v oblasti mezinárodních vztahů, politologie a sociálních sítí 

 

Výhodou: 

► zkušenost s vytvářením a úpravou fotografií/grafiky 

► praxe z oblasti PR či nadprůměrné prezentační dovednosti 

► znalost dalších jazyků 

► ochota zůstat na stáži déle než 2 akademické semestry 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Započetí stáže: celoročně 

Trvání: 3 měsíce s možností prodloužení 

Strukturovaný životopis (či případné dotazy) zasílejte, prosím, panu Janu Danielovi na adresu 

daniel@iir.cz. Do předmětu zadejte „Application_ MV/CJIR _Internship + Vaše jméno“.Vykonáváním 

stáže nevzniká nárok na finanční odměnu a ani žádnou formu finanční či jiné kompenzace. Pokud bude 

Vaše žádost přijata, bude s Vámi podepsána Dohoda o stáži (Internship Agreement) a ke konkrétnímu 

datu bude Vaše stáž moci začít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.   

Nerudova 3, 118 50 Praha 1      Facebook.com/IIR.Prague 

Tel.: 251 108 111       Youtube.com/UstavMV 

http://www.iir.cz                     Twitter.com/IIR_Prague 
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