
Hvězdná stáž 

Zajímá vás digitální marketing? Myslíte, že máte na to podílet se na práci pro nejnáročnější 

klienty? Umíte zapojit obě poloviny mozku? Přihlaste se na hvězdnou stáž a dokažte to.  

10 důvodů, proč absolvovat hvězdnou stáž: 

1. Dostanete se k práci na projektech klientů, které byste jako student nebo freelancer 

nezískali.  

2. Po celou dobu stáže můžete navštěvovat všechna komerční školení, která pořádáme.  

3. Od prvního dne vás zavedeme do interního systému Basecamp.  

4. Pokud budeme s vaší prací spokojení, rádi vám po skončení stáže vystavíme certifikát 

nebo doporučení na LinkedIn.  

5. Budete mít otevřené dveře na firemní porady a jednání. Poznáte každodenní agenturní 

život.  

6. Budete mít přístup k naší firemní knihovničce a předplaceným časopisům.  

7. Budeme vás zvát na badminton, do sauny, do baru a na další firemní akce.  

8. Budete se moci zúčastnit interních školení týmu, pokud vás zaujme tematika.  

9. Poznáte s námi nejlepší meníčkové restaurace v okolí (nejraději máme indickou, 

italskou a českou kuchyni).  

10. Pokud nás za tři měsíce zaujmete, nabídeneme vám místo v naší agentuře.  

Pravidla stáže 

Stáž má zpravidla dobu trvání tři měsíce a probíhá v brněnské kanceláři. V jednom okamžiku 

působí jeden, maximálně dva stážisti. Po dobu stáže budete zodpovědní jednomu zvolenému 

konzultantovi, který vám bude zadávat práci.  

Úkoly se skládají z kombinace prací pro klienty a na vnitrofiremních projektech. Pokusíme se 

spolu objevit oblasti, které by vás nejvíce bavily. Za dobu stáže si nicméně vyzkoušíte celou 

škálu činností v digitálním marketingu.  

Od stážisty očekáváme odpracování 160 hodin za tříměsíční období (přibližně dva dny v 

týdnu). Stoprocentní přítomnost v kanceláři nevyžadujeme, ale výrazně doporučujeme. Tak 

totiž prostřednictvím tacitního učení odkoukáte nejvíce věcí. Stáž je bezplatná.  

Pro studenty Interim Project platí pravidla specifikovaná programem. Doba stáže je 

pětiměsíční s přítomností v kanceláři čtyři dny v týdnu. Stážista z Interim Project bude 

odměněn.  

Co o stáži říkají její asbolventi 

"Mal som možnosť vytvárať kampaň pre medzinárodného klienta, starať sa o značku. 

Zúčastňoval som sa firemnej porady, ktorá mi dala reálny náhľad na to, ako agentúra 

funguje." Jakub Pediač  

Přihláška na hvězdnou stáž 

http://www.robertnemec.com/skoleni-kurzy/
http://sk.linkedin.com/in/jakubpediac


Protože si zakládáme na tom, že v naší agentuře pracují jen ti nejlepší lidi z oboru, a protože 

máme převis zájemců o stáž, nemůžeme bohužel vyhovět každému. O tom, jestli se stanete 

stážistou, rozhoduje jen to, jak dobře nás dokážete přesvědčit, že jste ten pravý nebo ta pravá. 

Myslete na to při vyplňování formuláře.  

Poznámka SSME: Tento inzerát v plném znění včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde: 

http://www.robertnemec.com/hvezdna-staz/ 

Při domluvení stáže u RobertNěmec.com dbejte prosím na to, aby se Vaše pozice týkala IT oblasti!! 

(Poslední student SSME zde mj. vyhodnocoval a navrhoval technické změny webů klientů.) 

http://www.robertnemec.com/hvezdna-staz/

