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ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKOO  --  SSIICC  IInntteerrnnsshhiipp  CCoonnssuullttiinngg  
 

 
SIC Internship Consulting je poměrně mladá společnost zabývající se 
zprostředkováním stáží ve Španělsku v rámci projektů Mobility programu 
Leonardo da Vinci. Sídlí na jihu Španělska, ve druhém největším městě 
Andalusie, v Malaze. 
Zde jsou pro Vás schopni zajistit odborné pracovní stáže v následujících 
oborech: 

 
Hotelnictví a turismus 

Administrativa a účetnictví 
Marketing 

Jazyková centra 
Krása a péče o tělo 

Pohostinství 
Mezinárodní obchod 

IT etc. 
 

INTERNSHIP PROGRAMME 

Neplacená pracovní zkušenost ve firmě ve Španělsku 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 Španělsku.  

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 
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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. 

CENÍK SLUŽEB AGENTURY 

Placement Fee, monitoring 250 € 

Ubytování (host family/share flat) 350 €*/měsíc 

Transfer z/na letiště 25€/one way 

*v letních měsících příplatek 30€/měsíc 

 


