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VVEELLKKÁÁ  BBRRIITTÁÁNNIIEE  --  TTwwiinn  GGrroouupp  

Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té 
doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za 
dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu 
ocenění. Díky velice kvalitnímu poskytovanému servisu se 
tak Twin stal během let hlavním poskytovatelem široké 
škály vzdělávacích programů jak pro britské, tak 
mezinárodní studenty.  

Twin své služby poskytuje pod akreditací British Council 
Accredited English Language Provider. Specializuje se 

především na kariérní rozvoj zaměstnanecké dovednosti. Dosáhl také na ocenění -- LTM Star Work 
Experience Provider 2008 pro Language Travel Magazine.  

Díky těmto oceněním a velmi silné pozici na trhu je Twin Group schopna nabídnout jedinečné a na 
míru ušité služby pro jednotlivce i skupiny i v nevšedních programech, které vedou k profesnímu 
růstu účastníka programu. Mimoto je Twin organizací kontrolovanou OFSTED (Office for Standards 
in Education, Children’s Services and Skills) a je uznána jako přípravné centrum pro London 
Development Agency, European Social Fund, Department for Education & Skills, Institute of 
Leadership & Management a Chartered Management Institute.   

Sídlo školy najdete v Lewisham v South East London, kde jsou náklady na život nižší než v centru 
Londýna a je pouze 10 minut od London Bridge, 20 minut od shonu Covent Garden a Oxford 
Street, 5 minut od historického Greenwiche.  

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU 

 English Centre, které se nachází velmi blízko k centru Londýna, méně než 10 minut vlakem 
od London Bridge, od velkých nákupních center a stanice vlaku 

 v nabídce je široká škála jazykových kurzů, pracovních umístění v UK a ubytovacích 
možností 

 živý sociální program -- široký výběr aktivit a exkurzí pro zpestření Vašeho pobytu v 
Londýně  

 plně vybavená IT místnost – internet a studovna 
 studentská kuchyňka a jídelní kout 

BUDDY CLUB 

Klub informuje a organizuje studentský sociální program a upozorňuje na blížící se akce 
organizované Twinem. Slouží k představování současných a nových studentů a udržuje přátelskou 
atmosféru mezi studenty. 
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JOB CLUB 

Pracovní klub, který studentům pomáhá s tvorbou CV a motivačních dopisů v angličtině a 
poskytuje jim užitečné rady a techniky k pracovním pohovorům. Služba je součástí balíčku, který 
Twin jako specialista na kariérní rozvoj poskytuje všem účastníkům. 

SOCIAL PROGRAMME 

Twin nabízí rozličný program společenských a kulturních akcí - např. Twin Football League, 
prohlídky kulturních památek a galerií, pikniky, BBQ, bowling, kurzy salsy, trhy a mnoho dalších 
příležitostí, jak si zažít kulturu a zvyky hostitelské země. 

INTERNSHIP PROGRAMME 

Neplacená pracovní zkušenost ve firmě ve Velké Británii je zajištěna pro zájemce ve věku od 18 let. 
Program je vhodný pro ty, kteří chtějí získat relevantní pracovní zkušenost ze společnosti ve Velké 
Británii.  

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.  

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. 
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TYPY PROGRAMU 
Neplacená pracovní zkušenost v některé z britských společností se sídlem v Londýně 
Varianty:  
Stáž 3 a více týdnů 
Věk: 18+ 
Lokace: Londýn 
Ubytování: Homestay, studentská kolej nebo ubytování zajištěné svépomocí  
 
 
CO JE ZAHRNUTO… 

 koordinace umístění a podpora od Twin Group UK 
 ohodnocení a podpora na pracovišti 
 předodletová a příjezdová orientace 
 asistence na telefonu 
 rozřazovací test 

VARIANTA CENA* 

Internship placement 475 GBP (590 €) 
 

Studentská residence/bez 
stravy/týden 

110GBP (137€)* 

* Je požadován vratný depozit 100 GBP na případné opravy a škody vzniklé v místě ubytování. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

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

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 

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

 

 

 

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

 PGL 
 Best Western 
 Commission Junction 
 Ford 
 Southwark Credit Union 
 BP 
 Hostelbookers.com 
 Freedman International 
 Lead Generators 
 El Gazette 
 Times publications 
 Material Science Consultants a další 

 

 

 

 

 


