
Nabídka stáže
Pařížské zastoupení CzechTourism nabízí 
možnost absolvování studentské pracovní 
stáže, která studentům dává jedinečnou 
možnost se podílet na oficiální prezentaci 
České republiky ve Francii na poli 
cestovního ruchu. 

Práce s médii

Organizace presstripů

Organizace blogtripů

Organizace eventů

Náplní stáže je:
–  Zajišťování chodu informačního střediska 

CzechTourism, kde se francouzská 
veřejnost informuje o České republice 
a s tím spojená činnost (vyřizování 
korespondence, telefonátů, rozesílání 
informačních materiálů) 

–  Komunikace a poskytování propagačních 
materiálů a brožur francouzským 
partnerům (tour operátoři, cestovní 
kanceláře, letiště…)

–  Asistence a účast na rozličných PR 
(redakce tiskových zpráv, práce s médii, 
příprava novinářských cest organizace 
tiskových konferencí), BtoB (příprava 
podkladů pro partenry, prezentace, 
workshopy, roadshow…) a BtoC aktivi-
tách (veletrhy, sociální sítě, kamapně) 
pařížského zastoupení CzechTourism.

–  V širším slova smyslu se po boku ostat-
ních českých institucí (Zastupitelský 
úřad, Czech Trade, Česká Centra) podílet 
na oficiální reprezentaci České republiky 
ve Francii.

–  Asistence s administrativní agendou 
kanceláře 

Požadavky:
–  Vhodné pro studenty oborů cestovní 

ruch, komunikace, mezinárodní vztahy 
a jiné humanitní obory

–  Dobrá francouzština slovem i písmem
–  Samostatnost, ochotný přístup a pečlivost
–  Komunikativnost, příjemné vystupování 
–  Zájem o cestování a znalost České repub-

liky a jejích turistických atraktivit

Svůj životopis a krátký motivační dopis 
(v čj a fj) můžete posílat na adresu 
muchova@czechtourism.com

Budeme se těšit na Vaše kandidatury.

Marie Muchová
ředitelka, CzechTourism Francie



Offre de stage
L’Office National Tchèque de Tourisme, 
représentation officielle touristique de la 
République tchèque en France, propose un 
stage pour les étudiants dans les domaines 
du tourisme, de la communication/médias 
ou relations internationales.

Relations presse

Conception presstrips

Conception de blogtrips

Organisation de workshops

Le contenu du stage:
–  Gestion du service d’accueil de l’Office 

National Tchèque de Tourisme – fournir 
les informations touristiques au public 
français, envoi de la documentation aux 
particuliers et aux professionnels du tour-
isme

–  Selon profil assistance et participation 
aux diverses activités de CzechTourism 
dans les domaines des relations presse 
(élaboration des kits médias, rédaction 
des communiqués de presse, organisa-
tions de conférences de presse, concep-
tion de voyages de presse) et relations 
publiques (salons de tourisme, présenta-
tions, workshops et autres événements...)

Profil souhaité:
–  La langue française couramment parlée 

et écrite (connaissance du tchèque bienv-
enue)

–  Communicatif, accueillant, proactif
–  Intérêt pour le tourisme et le voyage
–  Connaissance générale de la République 

tchèque et de ses attraits touristiques est 
la bienvenue

Merci de bien vouloir envoyer votre CV et 
une courte lettre de motivation à l’adresse 
suivante: muchova@czechtourism.com

Marie Muchová
Directrice, CzechTourism France


