
Na ÚZSVM hledáme stážistu/stážistku  
na oddělení Komunikace

Na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hledáme stážistu, kterého provedeme 
všemi činnostmi na tiskovém oddělení. Pokud se Vám líbí naše činnost na sociálních sítích, naše texty  
na webu nebo třeba posloucháte náš podcast, můžete se do tvorby ÚZSVM zapojit. 

Stáž nabízíme v období od 1. do 30. června (je možné absolvovat celý měsíc nebo třeba jen 14 dní),  
jedná se časovou náročnost cca 15 hodin týdně (časové možnosti lze domluvit individuálně, část praxe  
je možné absolvovat z domova prostřednictvím videohovorů a zasíláním svěřených úkolů e–mailem).  

Jaký je program stáže
● Nejprve bude stážisty čekat seznámení s činností ÚZSVM a prací na tiskovém oddělení. Postupně  

si vyzkouší psaní příspěvků na sociální sítě dle zadání, tvorbu zpravodaje, podcastu, newsletteru 
pro veřejnost nebo tvorbu odpovědí na dotazy veřejnosti a také například grafiku. Podstatná část stáže 
bude zaměřena na tvorbu textů pro naše weby (uzsvm.cz a nabidkamajetku.cz) a správu webů. 

● Stážista bude zapojen do komunikace celého týmu, bude se podílet na dílčích projektech a úkolech  
od vytvoření koncepce až po vyhotovení. Ke každému úkolu dostane stážista zpětnou vazbu. 

● Stáž je neplacená.

● Stážista po absolvování obdrží potvrzení o absolvování stáže a slovní hodnocení.

Jaké jsou podmínky
● Uchazeč musí být plnoletý a mít zájem o činnost ÚZSVM.

● Na stáž hledáme studenta VŠ nebo VOŠ v souvisejícím oboru.

● V rámci stáže je nutné dodržovat aktuální opatření související s pandemií Covid–19 (vstup na pracoviště 
je podmíněn negativním výsledkem testu, který nesmí být starší než týden; je možné bezplatně využít 
testovací kapacity ÚZSVM). 

● Stáž bude probíhat v budově ÚZSVM v Praze na Rašínově nábřeží.

Své přihlášky zasílejte na e–mail: tiskove@uzsvm.cz do 21. května 2021. V přihlášce uveďte svou motivaci 
pro účast na stáži, zkušenosti a časové možnosti. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat v průběhu  
května. Do předmětu e–mailu napište Stáž na ÚZSVM.  


