
Společnost Ascari s.r.o. hledá stážisty pro práci v  Business Developmentu, Marketingu, HR 

a Projektovém managementu pro své pobočky v Praze, Ostravě a Mnichově. Délka stáže je minimálně 3 

měsíce. Navíc je možné získat grant z projektu Erasmus+. 

Ascari s.r.o je velmi úspěšná investiční společnost, jejíž hlavní business leží v oblasti lidských zdrojů. V 

portfoliu společnosti jsou však projekty napříč segmenty, personalistika, strojírenství, reality, IT a 

technologie, stavebnictví a mnohé další.  

Díky této stáži si rozšíříš znalosti o fungování firmy a podpoříš své teoretické znalosti zkušenostmi 

s různými projekty. Budeš se moct podílet na celém vývoji projektu od jeho začátku až po realizaci. Pokud 

máš rád výzvy, rád uplatňuješ své kreativní myšlení při řešení problémů a máš rád rozmanitou práci, přidej 

se k našemu týmu! 

Koho hledáme: 

•    Studenty VŠ 

•    Dobrá znalost angličtiny psanou a mluvenou formou (minimálně B2) 

•    Znalost německého jazyka výhodou, není však podmínkou 

•    Flexibilita, schopnost rychlé adaptace 

•    Kreativita, zodpovědnost 

•    Týmový duch 

•    Řidičský průkaz sk. B 

Pracovní náplň: 

Během této stáže získáš možnost podílet se na následujících projektech: 

• Antigenní testování ve firmách. Na tomto projektu budeš mít možnost uplatnit své 

znalosti logistiky a analytické myšlení – budeš zkoumat efektivitu testování, hledat nové způsoby 

realizace testování, zajišťovat personál apod. 

• Očkování proti COVID-19. V tomto projektu budeš hledat prostory pro očkovací místa, zajišťovat 

personál a potřebné prostředky, jednat s příslušnými úřady a koordinovat práci očkovacího místa.  

• Nábor. Pokud hledáš zkušeností v HR, budeš mít možnost komunikovat s kandidáty, provádět 

pohovory, propagovat inzeráty na web-stránkách a sociálních sítích a poznáš spoustu lidí jak 

z ČR, tak i ze zahraničí.  

•  Naše firma také realizuje několik start-up projektů, u kterých budeš mít možnost uplatnit své 

znalosti v businessu a kreativní myšlení – budeš vytvářet podnikatelský plán od úplného začátku 

po jeho realizaci, zkoumat trh, hledat dodavatele, vytvářet rozpočet atd. 



Nabízíme: 

•    Finanční odměnu 300€/měsíc 

•    Možnost získat grant programu Erasmus+ na zahraniční pracovní stáž (cca 600€) 

•    Flexibilní začátek pracovní trvání stáže 

•    Možnost přinášet nové myšlenky a nápady 

•    Flexibilní začátek pracovní doby 

•    Mezinárodní tým stážistů 

•    Možnost prodloužení stáže/získání stálé práce 

•    Doporučující dopis, poskytnutí referencí 

•    Skvělá pracovní atmosféra 

  

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Volejte na +420 737 802 874. 


