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ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKOO  ––  SShheeffffiieelldd  CCeennttrree  

Sheffield Centre (dříve WiredSPAIN Languages) je 
dceřinou společností Sheffield Centre Group ve 
Španělsku zabývající se výměnnými pobyty, 
jazykovými kurzy a v neposlední řadě stážemi. Díky 
více než 20 letům činnosti v oboru studentských 
pobytů se v současné době Sheffield Centre řadí k 
nejvýznamnějším společnostem na španělském trhu 
a je rozeznávána po celém světě. 

Pobočky Sheffield Centre najdete v Madridu, 
Barceloně a Valencii, společnost se navíc může 
pochlubit širokou sítí více než 100 reprezentantů po 
celém Španělsku. Sheffield Centre tak může studentům nabídnout více jazykových, studijních a 
kulturních programů než jakákoliv jiná organizace v zemi. 

CHARAKTERISTIKA Sheffield Centre 

 Zkušenosti a profesionalita -- vůdčí společnost na trhu od roku 1987 
 Nabízí pouze programy vysoké kvality (akademičtí experti, excelentní kulturní, společenské 

a sportovní aktivity, exkurze v nejatraktivnějších destinacích…). 
 Spolupracují jedině s nejlepšími institucemi (elitní univerzitní kampusy, nejlepší letní lokace 

- kempy, školní rok na nejprestižnějších středních školách, studentské rezidence nejvyšší 
kvality…). 

 Hostitelské rodiny po celém Španělsku. 
 Účast španělských studentů na mnoha programech, což dává příležitost k hlubšímu poznání 

kultury a jazyka. 
 Garance plné asistence během pobytu studenta, koncentrace na každý detail programu od 

začátku až do konce. 

INTERNSHIP PROGRAMME 

Jedná se o neplacenou pracovní zkušenost ve španělské firmě pro účastníky od 18 let. Tento 
program kombinuje získání cenných zkušeností ve vybraném oboru a poznání jedinečné španělské 
kultury. 

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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JAZYKOVÝ KURZ 

Studenti musí mít alespoň Intermediate nebo Advanced level španělštiny, proto obvykle začínají 
svůj pobyt 1 nebo 2 týdenním kurzem španělštiny v místní akademii 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 interview 
s námi je zpracována přihláška do programu se 
všemi náležitostmi a odeslána Sheffield Centre. Ta 
zpravidla v průběhu 6 týdnů vyhledá vhodnou 
hostitelskou organizaci (zaměstnavatele) ve Vámi 
vybraném oboru (selekce 5 preferovaných oborů). 
Účastníci programu následně zahájí neplacenou 
pracovní stáž, která trvá 8 týdnů. 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. Nesplní-li účastník programu vstupní jazykový test na 
požadované úrovni (B1), bude mu doporučen adekvátní jazykový kurz pro dosažení dané úrovně. 

UBYTOVÁNÍ 

Studenti nejčastěji bydlí ve sdílených bytech s vlastní stravou. Na vyžádání je možná také rezidence 
nebo hostitelská rodina s polopenzí. 

TYP PROGRAMU 

Neplacená pracovní zkušenost v některé ze španělských hostitelských společností  

Délka: 8 týdnů (8 týdnů stáž)  

Věk: + 18 

Lokace: celé Španělsko 

Termín: po celý rok* 

* zpravidla vyjma letních měsíců (červenec - srpen) 
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CO JE ZAHRNUTO… 

 koordinace umístění a podpora od Sheffield Centre 
 ubytování 
 ohodnocení a podpora na pracovišti 
 předodletová a příjezdová orientace 
 uvítací balíček 
 24 hodinová asistence na telefonu 
 transfer z místního letiště 
 rozřazovací test 
 2 týdenní kurz španělštiny (12 týdnů) 
 stravování formou polopenze (8týdnů hostitelská rodina) 

Délka stáže Jazykový pobyt+stáž Pouze stáž 

4 týdny 1.895 € 1.745 € 

8 týdnů 2.650 € 2.500 € 

12 týdnů 3.350 € 3.200 € 
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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 

 Agriculture & Environment 
 Business, Administration & Legal 
 Charities & Social projects 
 Education 
 Fashion, Art & Music 
 Hospitality & Gastronomy 
 Sales & Marketing 
 Sport & Fitness 
 Telecommunications  
 Tourism & Travel 

 

 

 

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

