
Stáž - partnerství a sponzoring
Popis

březen - červen 2022

Prezentace organizace

Alliance Française Jižní Čechy je nezisková organizace, která vznikla v roce 2004 a věnuje se
propagaci francouzského jazyka a francouzské a frankofonní kultury.

Alliance Française Jižní Čechy je místní nezisková vzdělávací a kulturní organizace, která je
součástí mezinárodní sítě Francouzských aliancí. S více než 800 středisky ve 132 zemích a více než
500 000 studenty je Alliance Française největší sítí pro šíření francouzského jazyka a francouzsky
mluvících kultur na mezinárodní úrovni. V České republice mohou frankofilové sdílet své nadšení v
Brně, Liberci, Pardubicích, Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě!

V červnu 2022 bude Alliance Française Jižní Čechy pořádat frankofonní festival prostřednictvím
Fête de la musique, francouzského trhu a festivalu Bonjour Budějovice s vrcholem od 13. do 19.
června 2022. V této souvislosti hledá AFBS stážisty, kteří by se stali partnery a sponzory.

Popis práce

Stážista bude pod vedením ředitelky Alliance française zodpovědný za tyto úkoly:

Partnerství

- Identifikace obchodníků, kteří by se mohli účastnit francouzského trhu.

- Sepsání  dokumentu partnerství

- Kontaktování obchodníků s nabídkou účasti na francouzském trhu.

- Příprava partnerských smluv

- Příprava, organizace, realizace a koordinace technických zdrojů francouzského trhu v koordinaci
se stážistou pro komunikaci a kulturu.

Sponzorování

- Vyhledání společností, nadací a nadačních fondů, které by se mohly podílet na financování
festivalu.

- Příprava sponzorské dokumentace (Založení sponzorské dokumentace)

- Kontaktování potenciálních sponzorů s návrhem na jejich účast na festivalu

- Příprava sponzorských smluv

- Příprava, organizace, realizace a koordinace technických zdrojů festivalu v koordinaci se
stážistou pro komunikaci a kulturu.

Kompetence

- Jazyky: čeština (úroveň C2) a angličtina (úroveň B2), francouzština bude plus
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- Dobré interpersonální dovednosti, iniciativa při setkávání s potenciálními partnery a sponzory.

- Dobré psací dovednosti

- Organizační a logistické dovednosti

- Schopnost přizpůsobit se

- Schopnost pracovat v týmu

- Schopnost pracovat v krátkých termínech a někdy pod tlakem

Podmínky

- Stáž se uskuteční v období od 1. března 2021 do 30. června 2022.

- Příležitostná práce ve večerních hodinách a o víkendech

- Objem hodin bude stanoven podle potřeb a dostupnosti.

Podání žádosti

Vyzýváme vás, abyste zaslali svůj životopis ředitelce Alliance Française Margot Roulland na adresu
direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz s předmětem "Křestní jméno JMÉNO - Partnerství a
sponzorská stáž".
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