
 

  
CAREER OPPORTUNITY 
 

Lasvit, společnost se sídlem v České republice a obchodními pobočkami po celém světě, je výrobcem unikátních 
skleněných, světelných instalací na míru, uměleckých děl ze skla a hojně oceňovaných kolekcí. Lasvit 
spojuje autenticitu českého skla s unikátním designem, tradičním řemeslem a inovativními technologiemi. 
 

Sales Assistant, Praha                                     
září 2019 - leden 2020 
 
neplacená stáž, uznatelná do studia na VŠE jako 22F401 
 

Do obchodního oddělení v Praze, které se stará o Evropu a vybrané země Středomoří, hledáme na 40 hodin týdně stážistu. 
Dostanete možnost proniknout do světa mezinárodního obchodu, designu a architektury. Budete pomáhat na přípravě velkých 
projektů na míru, ale také na prodeji produktů z našich kolekcí. Nezískáte u nás pouze zkušenosti z kanceláře, podíváte se také do 
sklárny a dalších oddělení firmy v Novém Boru a České Lípě.   

Co budete na stáži dělat?  
/ poskytovat administrativní a organizační podporu obchodnímu týmu 

v Praze, případně týmu ve Francii  
/ připravovat prezentace, reserše a pracovat s daty 
/ pomáhat s přípravou obchodních nabídek pro klienty  
/ po získání požadovaných dovedností a zkušeností dostanete 

možnost účastnit se vybraných jednání s klienty  
/ komunikovat s dalšími odděleními firmy a kancelářemi ve světě  
/ občasně vypomáhat týmu odpovídajícímu za pražský showroom  
 
Proč právě k nám? 
/ jsme česká firma s jasnou vizí být nejinspirativnějšími                          
   a nejúspěšnějšími skláři na světě 
/ smyslem naší práce je přinášet radost, potěšení a opravdový      

zážitek z designu 
 
 
 

Co byste měli mít / umět?  
/ být studentem VŠ, ideálně navazující studium 
/ zájem o obchod  
/ vztah k designu a umění 
/ plynulá znalost ČJ / SJ  
/ znalost AJ – minimálně úroveň B2, znalost NJ a FR výhodou  
/ znalost MS office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)  
/ analytické myšlení, nadšení a chuť učit se nové věci  
/ vynikající komunikační a prezentační schopnosti  
 
 
/ jsme fajn tým se smyslem pro humor a nadšením pro to, co děláme 
/ pracujeme v neformálním prostředí s otevřenou firemní kulturou 
/ jsme skupina s celosvětovou působností, nejsme však korporace 
 

 
 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete nám nejpozději do 12.4. 2019 Váš životopis v českém a anglickém jazyce a pár slov 
v angličtině o tom, jak by stáž u nás zapadla do Vaší osobní vize, na andrea.kopecka@lasvit.com.    
 
Více o nás na www.lasvit.com 
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