Vážený studenti,
navázali jsme spolupráci se ČESKÝM SVAZEM LEDNÍHO HOKEJE (ČSLH), čímž se vám nabízí
VÝBORNÁ 6 ti týdenní praxe pro zdokonalení manažerských dovedností a schopnosti komunikace.
Tato praxe se Vám bude započítávat do souvislé praxe a ještě dostanete hodnocení do portfolia, které
se Vám do budoucna bude velmi hodit. Máte možnost si v průběhu praxe i přivydělat. Především ale
získáte spoustu zkušeností pod vedením nejlepších lidí z ČSLH.
Náplň práce: ČSLH MÁ (jak jste si všimli i na billboardech) DLOUHODOBÝ PROJEKT POJĎ HRÁT
HOKEJ, JEHOŽ BUDETE SOUČÁSTÍ. V průběhu praxe detailně poznáte celkový organizační proces
projektu. ČSLH vás zaučí a veškerou práci vám vysvětlí. V rámci praxe budete rozděleni do dvou
pracovních týmů. Každý ze studentů bude odpovídat za portfolio hokejových klubů, které bude mít
k dispozici. V rámci praxe si vyzkoušíte celou řadu činností (viz. přiložené schéma). Práci je můžete
částečně vykonávat doma. Zejména v případě komunikace s kluby. V některých dnech, ale budete
vykonávat práci v kancelářích společnosti eSports (Prvního pluku 621/8A, 186 00 Praha 8 - Karlín), a to
formou přepisu formulářů z papírové do elektronické podoby, nebo se budete účastnit vybraných akcí
Týden hokeje přímo v klubech. Odměna za přepis formulářů je 5 Kč za 1 přepsaný formulář a 250 Kč
za účast na akci. Za přepis formlářů je možné očekávat odměnu ve výši cca 5 tisíc Kč, samozřejmě
v závislosti na počtu přepsaných formlářů.
Termín praxe je 3. 9. – 14. 10. 2018. Úvodní setkání, spolu se zaškolením, proběhnou v posledním
týdnu v srpnu. Přesný termín bude ještě upřesněn.
Přihlášky je třeba zaslat emailem nejpozději do 15. července 2018 (na bubnikova@palestra.cz).
K přihlášce prosím přiložte váš stručný životopis. V případě dotazů na průběh praxe se obracejte na
zaměstnankyni ČSLH Terezu Menčíkovou (tel.: +420 603 279 227, e-mail: mencikova@czehockey.cz).
Absolvováním této praxe si splníte veškerou souvislou odbornou praxi na zápočet.

