Získejte
zahraničního
stážistu

Zapojte se do našeho bezplatného programu, navyšte
kapacity svého týmu a přivítejte ve své společnosti novou krev,
která vám pomůže realizovat projekty, když nestíháte.

Kdo jsme?

IAESTE
v číslech:

Jsme IAESTE, mezinárodní nezisková organizace.

80+

Působíme na 8 univerzitách v ČR a máme více
než 120 členů. Díky našemu mezinárodnímu

zemí

výměnnému programu efektivně propojujeme
společnosti se stážisty z 1000+ univerzit

1000+

na studenty technických oborů.

univerzit

2000+

Přidejte se k 2000+ zaměstnavatelům,

100+

3500+

v 80+ zemích světa. Zaměřujeme se primárně

kteří využili našich služeb!

stáží v ČR

zaměstnavatelů

studentů

Proč zaměstnat stážistu?
Přivítáte novou krev

Navýšíte kapacity

Stážisté hledají profesní rozvoj
a zkušenost a jsou velmi motivovaní.

Získáte možnost realizovat projekty
nad rámec časových možností.

Otevřete se světu

Neplatíte nic navíc

Stážista přinese do kolektivu kulturní
obohacení a vaši zaměstnanci
si procvičí angličtinu.

Služby IAESTE jsou zdarma, platíte
jen pobytové náklady stážisty. Díky
akreditaci MŠMT navíc nemusíte
platit sociální a zdravotní pojištění.

Vše si přizpůsobíte
Délku i datum stáže definujete
vy podle toho, co se vám ve firmě
nejvíce hodí.

Work.
Experience.
Discover.

Jak získat stážistu?
Je to jednoduché. Stačí vyplnit náš formulář, ve kterém
si sami definujete jaké znalosti a zkušenosti by student
měl mít. S ničím dalším si nemusíte dělat starosti!
Bezplatně vám totiž nabízíme tyto služby:
— Zajistíme ubytování stážisty
— Pomůžeme se získáním víz a pracovního povolení
— Stážistu vyzvedneme na letišti
— Pomůžeme vám s veškerou administrací
— Organizujeme výlety a další aktivity

Máte zájem o naši spolupráci?
Napište nám: exchange@iaeste.cz

Firmy a instituce, kterým dlouhodobě
pomáháme najít stážisty:

Krok za krokem: Jak to funguje
Z A M Ě S T N AVAT EL

IAE S TE

1. Vypíšete stáž (náplň práce,

trvání, výše odměny) a upřesníte
požadavky na studenta (obor,
ročník, jazyk).

2. Vámi vypsanou stáž nabíd-

neme zástupcům cizích zemí. Vybereme kandidáta, který splňuje
vaše požadavky.

3. Vyberete si studenta na zá-

kladě poskytnutých dokumentů
a Skype pohovoru.

5. Stážista u vás absolvuje do-

mluvenou stáž, vy uhradíte jeho
náklady na pobyt v ČR.

4. Pomůžeme stážistovi se zařizo-

váním víz, najdeme mu ubytování,
vyzvedneme ho na letišti a doprovodíme ho do zaměstnání.

6. Zajistíme kulturně-zábavný

program pro stážisty.

Work.
Experience.
Discover.

Zkušenosti s našimi stážemi

ALPS Electric Czech

ÚJV AV ČR v Řeži

Rebecka Rilemark

„Profesionální přístup a zaujetí studenta na mě udělalo velký dojem. Zjistil
jsme, že jeho praxe byla dobrým příspěvkem i pro naši společnost. Jedná
se o velmi dobrou příležitost, jak mohou studenti poznat jiný životní styl
a pracovní etiku po celém světě.“

„Student u nás nejprve absolvuje
exkurze po pracovištích a seznámí
se s tím, co děláme. Poté vypracuje
konkrétní práce s využitím jaderných
metod. Stáže byly vždy úspěšné.
Jako příklad může sloužit Mitja
Majerle ze Slovinska, který v Česku
nakonec uskutečnil doktorské studium a dnes v našem ústavu vede
skupinu studující reakce neutronů.“

„Jsem švédská studentka fyziky

Alps Electric zaměstnal již více

Ústav jaderné fyziky spolupracuje

než 20 IAESTE stážistů.

s IAESTE už od roku 1996.

a loňské léto jsem strávila na Ústavu
jaderné fyziky AV.
Mým úkolem bylo analyzovat
archeologické předměty a určit,
z jakých prvků se skládají. Pracovali jsme s předměty z muzea,
které se dostaly do rukou jen historikům a nám.
Vedoucí laboratoře byli navíc
velmi milí a díky nim jsem se dozvěděla hodně o České republice,
jazyku i kultuře.“

Využijte i ve vaší
společnosti potenciál
zahraničních stážistů.
Jsme tu pro vás!

Máte dotaz?
Napište nám: exchange@iaeste.cz

