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IIRRSSKKOO  --  IIrriisshh  EEdduuccaattiioonn  PPaarrttnneerrss  

Irish Education Partners již více než 20 let zajišťují pracovní programy pro zájemce z celého světa. 
Díky těmto dlouholetým zkušenostem v oblasti Work Experience Programmes se v současné době 
IE Partners řadí k nejvýznamnějším společnostem na mezinárodním trhu v oblasti mobility 
mládeže a získala si v tomto oboru výbornou reputaci. 

V Dublinu, kde společnost sídlí, má IE Partners více než 250 zaměstnavatelů, u nichž můžete 
absolvovat stáž ve vybraném pracovním odvětví.  

 škola se od roku 1989 specializuje na zajišťování povětšinou neplacených stáží a dále výuku 
jazykových kurzů 

 člen organizace FIYTO (Federation 
of International Youth Travel 
Organisations) od roku 1989 

 akreditace od University of 
Cambridge 

 mezinárodními organizacemi 
preferovaný partner v Irsku pro 
koordinaci stáží v rámci programu 
Leonardo da Vinci, Socrates 
(Lifelong Learning) a dalších 
mezinárodních programů, které 
podporují mobilitu mládeže 

 stáže trvají od 4 týdnů do 6 měsíců 
 jedná se převážně o neplacené 

stáže, které částečně zahrnují i základní administrativní práci 

UNPAID INTERNSHIP 

Jedná se o odbornou neplacenou stáž ve vybraných oborech - marketing, management, IT, design, 
retail, human resources… 

Internship program je ideální způsob, jak si zlepšit své jazykové znalosti, zatímco získáváte a 
trénujete své profesionální dovednosti. Prostřednictvím zkušenosti z první ruky získáte lepší 
povědomí a porozumění mezinárodnímu obchodnímu prostředí a zvýšíte svou cenu na trhu práce.  
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PROGRAM JE VHODNÝ PRO… 

 studenty poohlížející se po relevantní pracovní zkušenosti před ukončením studií 
 studenty a profesionály, kteří si přejí rozšířit specifickou slovní zásobu v obchodním 

prostředí 
 profesionály, kteří chtějí pracovat na rozvoji pojetí o mezikulturním prostředí ve své 

pracovní oblasti 
 pro všechny, kteří mají chuť pracovat v zahraničí a zvýšit si tím svou profesní kvalifikaci 

JAZYKOVÝ KURZ 

Uchazeči o pracovní stáž musí dosahovat jazykové úrovně angličtiny alespoň B2 dle Evropského 
referenčního rámce. Nebude-li toto pravidlo ze strany uchazeče splněno, absolvuje jazykový kurz, 
na nějž následně naváže pracovní stáž. Jazykové kurz vede nejen k oživení a prohloubení dosud 
získaných jazykových dovedností, ale zároveň pomáhá účastníkům programu s prvotní aklimatizací 
v novém prostředí. 

PRACOVNÍ UMÍSTĚNÍ 

Po vstupním jazykovém testu a krátkém 
pohovoru s námi je zpracována přihláška 
do programu se všemi náležitostmi a 
odeslána IEP. Ta zpravidla v průběhu 6 
týdnů vyhledá vhodnou hostitelskou 
organizaci (zaměstnavatele) ve Vámi 
vybraném oboru (selekce 3 preferovaných 
oborů). Účastníci programu následně zahájí 
neplacenou pracovní stáž, která trvá 4 
týdny až 6 měsíců. Umístění souvisí s 
obory, které si student vybral, tam, kde 
jsou dostupné. Studenti jsou povinni držet 
se pravidel společnosti, dodržovat firemní 
kulturu a plnit přidělené úkoly v rámci hostitelské organizace. Jsou monitorováni místním 
koordinátorem a na konci programu dostávají doporučující dopis spolu s vyplněným Europassem 
Mobility. 

UBYTOVÁNÍ 

Úcastníci si zajistí ubytování sami nebo využijí služeb IEP a bydlí v hostitelských rodinách v jedno- a 
dvoulůžkových pokojích s polopenzí. Bydlení v irské hostitelské rodině je velmi populární a 
finančně výhodné. Je to také doplňkový způsob, jak si ještě více zlepšit úroveň angličtiny díky 
neustálé komunikaci s hostitelskou rodinou. Stážisté účastnící se programu na delší dobu mohou 
využít možnost bydlet ve sdílených bytech s vlastním stravováním či v bytě zajištěném svépomocí. 



 

 3 

CZECH-US v.o.s., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1 

TYP PROGRAMU 
 
Neplacená pracovní zkušenost v některé z irských společností se sídlem v Dublinu  
Délka: 4 týdny až 6 měsíců 
Věk: 18+ 
Lokace: převážně Dublin 

CO JE ZAHRNUTO… 

 koordinace umístění a podpora od IE Partners 
 předodletová a příjezdová orientace 
 monitoring a podpora na pracovišti 
 průběžná podpora během trvání programu 

 

VARIANTA CENA* UBYTOVÁNÍ (cena/týden) 

Internship 
Placement 

500 €/jednorázový poplatek Hostitelská rodina s 
polopenzí (dvoulůžko) 170€ 

Jazykový kurz 
(20 lekcí 
/týden) 

170 €/týden Hostitelská rodina s 
polopenzí (jednolůžko) 190€ 
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FFiinnaannccoovváánníí  pprraaccoovvnníí  ssttáážžee  zz  ffoonnddůů  EEvvrrooppsskkéé  UUnniiee  

 

POŽADAVKY 

 Jazyková úroveň alespoň B1 dle Evropského referenčního rámce 
 Věk: 18+, absolutorium SŠ, VOŠ nebo VŠ 
 občanství v některé ze zemí Evropské unie 
 ochota absolvovat program na 12 týdnů (jazykový kurz není do stáže zahrnut) 
 pojištění, které pokrývá celou délku pobytu 

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ 

 Administration  
 Architecture 
 Art & Design 
 Engineering 
 Education  
 Finance & Accounting 
 Hotel & Catering 
 Human Resources 
 Insurance 
 International Trade 
 Law 
 Marketing & Sales 
 Media 
 PR & Advertising 
 Travel & Tourism 

 

 

 

 

 

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=62&

