
CO JE AIESEC?

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá
společnosA rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí.

Organizace vedená mladými lidmi
Jsme celosvětová pla.orma pro mladé lidi k objevení a rozvíjení jejich potenciálu. AIESEC je

nepoliAcká, nezávislá, not-for-profit organizace vedená mladými lidmi, kteří se zajímají o světové

problémy a leadership. AIESEC nediskriminuje na základě barvy pleA, pohlaví, sexuální orientace,

náboženství nebo sociálního původu. Od založení roku 1948 se do naší organizace zapojilo více než

milion mladých lidí, kteří se tak mohli podílet na smysluplných projektech, získat prakAcké

zkušenosA a pracovat na svém seberozvoji.

Proč děláme to, co děláme
Věříme, že udržitelný leadership s globálním zázemím je fundamentálním řešením problémů

dnešního světa. Vytváříme pro mladé lidi mezinárodní pla.ormu, kde mohou zvýšit své sebevědomí,

získat zkušenosA a navzdory počátečním chybám se rychle učit. Naším cílem je, aby mladí lidé

objevili, na čem jim skutečně záleží a měli tak poziAvní dopad na své okolí.

AIESEC CUNI Praha
Pobočka AIESEC CUNI Praha funguje na Univerzitě Karlově pod zášAtou rektora od roku 2015.

Studentům UK mimo jiné zprostředkováváme profesní stáže v zahraničí skrze program Global Talent.

Náš druhý program Global Volunteer zaměřený na zahraniční dobrovolnické projekty a plnění cílů

udržitelného rozvoje je v současné době kvůli pandemii Covid-19 pozastaven.



Global Talent je mezinárodní profesní stáž,
která dává mladým lidem ve věku 18-30 let
příležitost k osobnímu a kariérnímu rozvoji. 

AIESEC je řízen studenty pro studenty. Jsme nezisková organizace a děláme vše
pro to, aby si naše projekty mohl dovolit každý. Poplatek za zprostředkování

stáže a podporu během celého procesu je využit na fungování organizace v ČR.



• Přihláška a výběrový proces jsou zdarma.

• Platíš jen jednou a to až poté, co jsi vybrán na danou pozici.

• Ubytování a strava jsou často zprostředkovány a hrazeny, v závislosti na typu stáže.

• V nabídce máme jak kratší neplacené stáže, tak delší placené, konkrétní podmínky lze 

vždy naleznout v detailním popisu nabídky v naší databázi.

• Po celou dobu procesu je ti k dispozici AIESEC v České republice, stejně jako i 

pobočka AIESEC v dané hostitelské zemi.

• Poskytujeme především profesní stáže zaměřené na oblasti Marketing, Finance, IT, 

Business Administration, Business Development.

Jak to funguje?



Digital Marketing Trainee v Portugalsku
• krátkodobá neplacená stáž ve městě Maia, ubytování a 1 jídlo denně hrazeno

• vytváření a monitorování strategií ke zvýšení návštěvnosti webových stránek firmy 

(Facebook Ads, Google Ads), email marketing, content creation pro sociální sítě, 

market research, reporting

ZjisMt více

V současnosG se lze hlásit např. na tyto pozice:

a mnoho dalších… Nové stáže přibývají každý den.

Social Media Assistant v Řecku
• krátkodobá neplacená stáž v Aténách, ubytování hrazeno

• vytváření kampaní a příspěvků pro sociální sítě, eshop, provádění analýz, reporUng

Graphic Design Trainee v Rumunsku
• střednědobá placená (500 EUR/měsíc) stáž ve městě Kluž

• tvorba web layouts, bannerů, newsle[erů, prezentací a dalších promo materiálů, práce 

s WordPress / Adobe Photoshop / Adobe XD, copywriUng

https://aiesec.cz/global-talent/?utm_medium=newsletter&utm_source=email&utm_campaign=ogta_spring_2021&utm_content=cuni~ogta_newsletter~05-04-2021

