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VVEELLKKÁÁ  BBRRIITTÁÁNNIIEE  ––  PPrrooffeessssiioonnaallss  UUKK  

Zaměstnanci agentury Professionals UK se 
v oblasti zajištění odborné pracovní zkušenosti 
pohybuje již více než 25 let, jejich servis je díky 
mnoha letům zkušeností vytříbený a zahrnuje 
téměř vše, co se zajištění stáží týká.  

Pracovní uplatnění pro Vás zajistí hned na několika místech Velké Británie – v Londýně, 
Manchesteru, Edinburghu, Brightonu, Oxfordu či Bournemouthu. 

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU 

 sídlo Professionals UK se nachází v Brightonu, 50 minut cesty od Londýna 
 v nabídce je široká škála pracovních umístění v UK a ubytovacích možností 
 živý sociální program -- široký výběr aktivit a exkurzí pro zpestření Vašeho pobytu v UK  
 uvítací setkání a podpora pracovníků agentury během celého Vašeho pobytu 

INTERNSHIP PROGRAMME 

Neplacená pracovní zkušenost ve firmě ve Velké Británii je zajištěna pro občany Evropské unie 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 
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získaných jazykových dovedností, ale zároveň pomáhá účastníkům programu s prvotní aklimatizací 
v novém prostředí. 

TYPY PROGRAMU 
Neplacená pracovní zkušenost v některé z britských společností se sídlem v Londýně, 
Manchesteru, Edinburghu, Brightonu, Oxfordu či 
Bournemouthu.  

Varianty:  
Stáž 3 a více týdnů 
Věk: 18+ 
Lokace: Velká Británie 
Ubytování: svépomocí (zajištění přes agenturu Professionals UK na 

dohodě) 
 
 
CO JE ZAHRNUTO… 

 koordinace umístění a podpora od Professionals UK 
 ohodnocení a podpora na pracovišti 
 předodletová a příjezdová orientace 
 asistence na telefonu 
 reference 

 

VARIANTA* CENA* 

General Internship 
Placement 

420 GBP (517€) 
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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 

• ACCOUNTANCY 
• ADVERTISING 
• ARCHITECTURE 
• ARTS / MUSEUMS 
• BUSINESS ADMINISTRATION 
• CUSTOMER SERVICES 
• ELECTRICAL, MECHANICAL, RENEWABLE AND OTHERS 
• EVENTS 
• FASHION 
• FASHION DESIGN 
• FINANCE 
• GRAPHIC DESIGN 
• HOSPITALITY 
• HUMAN RESOURCES 
• LAW 
• MARKETING 
• MEDIA 
• NGO / CHARITY 
• PUBLIC RELATIONS 
• SOFTWARE PROGRAMMING 
• TECHNICAL / VOCATIONAL PLACEMENTS 
• TOURISM 

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=62&
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• TRADE / LOGISTICS 
• WEB PROGRAMMING 

PŘÍKLADY SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM 

- Adecco 
- Harrods 
- Heston Blumenthal´s „Fat Duck“ Restaurant 
- Laura Ashley 
- London Chamber of Commerce and Industry 
- Marriott Hotels 
- The Courtauld Institute 
- The Mandarin Oriental Hotel 
- a mnoho dalších… 

 

 


