Nadace Forum 2000 hledá spolupracovníky na pomoc
s organizací 26. výroční konference Forum 2000
Asistent delegáta
Zahraniční delegáti přijíždějící na konferenci Forum 2000 jsou každoročně doprovázeni asistenty
převážně z řad studentů. Úkolem asistentů je zpravidla vyzvedávat delegáta na letišti/nádraží po jeho
příjezdu, a od této doby s ním během konference trávit prakticky veškerý čas. Pozice asistent delegáta
je dobrovolnou pozicí a časově zahrnuje období kolem výroční konference, tj. letos přibližně od 30.
srpna do 2. září. V případě úspěšného naplnění práce asistenti obdrží doporučení.
Náplň práce
• organizace dopravy pro delegáta
• dohled na dodržování časového harmonogramu
• v spolupráci s týmem nadace řešit všechny případné problémy nebo nečekané situace apod.
Požadujeme
• zodpovědnost a flexibilitu
• ochotu učit se
• velmi dobrou znalost anglického jazyka, ostatní jazyky výhodou (zejména španělština, ruština)
Nabízíme
• smysluplnou práci v kolektivu mladých lidí
• mnoho nových zkušeností ze zákulisí organizace mezinárodních projektů
• možnost setkání se s významnými osobnostmi z celého světa
• perspektivu dlouhodobé spolupráce na dalších projektech nadace
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis v AJ co nejdříve na
adresu hr@forum2000.cz.

Reportér

Hledáme spolehlivé a iniciativní lidi se zájmem o politologii, mezinárodní vztahy, občanskou společnost
a žurnalistiku, kteří by s námi spolupracovali na zpravodajství / reportážích z konferenčních panelů:
včetně vytváření souhrnů projevů delegátů z panelů, editace a formátování textů, zaměření na detail a
práce v krátkých termínech. časově zahrnuje období kolem výroční konference, tj. letos přibližně od 30.
srpna do 3. září.
Požadujeme:
•
•
•
•

Angličtinu na výborné úrovni
Znalost editace a psaní textů
Zodpovědnost a schopnost dodržovat termíny, orientace na detail
Zaměření na žurnalistiku nebo zkušenosti s ní jsou výhodou

Nabízíme:
• Možnost pracovat pro mezinárodně uznávanou nadaci a na velkém celosvětově známém
projektu
• Cenné zkušenosti s psaním o mezinárodní události
• Smysluplnou práci v mladém týmu s přátelskou atmosférou
• Možnost zúčastnit se konference Forum 2000 a využít i dále rozvíjet své spisovatelské a
jazykové dovednosti
• Doporučující dopis od renomované české neziskové organizace
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete svůj životopis a krátký motivační dopis v AJ co nejdříve na
adresu hr@forum2000.cz.

Hostes/hosteska
Hostesové a hostesky asistují týmu nadace s organizací, pomáhají delegátům i dalším hostům přímo
na místech konání konference. Časově tato pozice zahrnuje období kolem konference, tj. letos od
31. srpna do 2. září a je finančně honorována 140,- CZK/hodinu.
Náplň práce
• poskytování informací o konferenci, nadaci či prostorách konference
• registrace návštěvníků
• dohled nad sály, v nichž se konference koná
• distribuce staniček na tlumočenou řeč, apod.
Požadujeme
• zodpovědnost a flexibilitu
• ochotu učit se
• velmi dobrou znalost anglického jazyka, ostatní jazyky výhodou
Nabízíme
• smysluplnou práci v kolektivu mladých lidí
• mnoho nových zkušeností ze zákulisí organizace mezinárodních projektů
• možnost setkání se s významnými osobnostmi z celého světa
• perspektivu dlouhodobé spolupráce na dalších projektech nadace
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete svůj životopis co nejdříve na adresu hr@forum2000.cz.

Dobrovolník
Dobrovolníci asistují týmu nadace s organizací před, během i po konferenci, není nutná časová
dostupnost během celého trvání konference. Průběh a náplň práce se dohaduje po individuální
domluvě.
Náplň práce
• pomoc s kompletováním a distribucí materiálů, nebo
• účast na vybraných diskusních panelech a jejich hodnocení, nebo
• ve spolupráci s týmem nadace řešit všechny případné problémy nebo nečekané situace apod.
Požadujeme
• zájem se podílet na organizaci Fora 2000
• dobrou minimálně pasivní znalost anglického jazyka
Nabízíme
• mnoho nových zkušeností ze zákulisí organizace mezinárodních projektů
• možnost setkání se s významnými osobnostmi z celého světa
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete svůj životopis co nejdříve na adresu hr@forum2000.cz.

