
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) hledá zájemce a zájemkyně na pozici 

STÁŽISTA/KA PR A VÝZKUMNÉHO CENTRA 

 
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 v Praze. Jsme předním českým              
zahraničně politickým think-tankem a již 23 let pořádáme Pražský studentský summit. Naše            
aktivity se postupně rozšířily také na programy podporující rozvoj občanské společnosti,           
zvyšování občanských kompetencí mladých lidí, předávání zkušeností z české transformace          
do zahraničí a propojování mladých profesionálů z různých odvětví. Svou prací přispíváme            
ke vzdělané a otevřené společnosti založené na toleranci a vzájemném porozumění.           
Výzkumné centrum se skládá z týmu analytiků, realizuje výzkumné projekty a pořádá            
konference k zahraničně politickým otázkám. Svou činností podporuje aktivní přístup k           
zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k           
fundované diskusi. 

Náplň stáže 

● pomoc při přípravě a organizaci pracovních setkání, veřejných diskuzí 
mezinárodních konferencí (celodenní a/nebo vícedenní akce) 

● spolupráce na realizaci výzkumných projektů zaměřených například na českou 
zahraniční, evropskou a bezpečnostní politiku 

● výpomoc s administrativní činností 
● rešerše a pomoc s vyhledáváním informací z veřejných zdrojů v češtině a 

angličtině (další světové jazyky výhodou) 
● komunikace s mezinárodními partnery 

 
Očekáváme  

● spolupráce v období září až prosinec 
● časovou flexibilitu – možnost zapojit se do aktivit a být přítomen/přítomna v Praze 

podle časových potřeb AMO 
● pracovní nasazení průměrně 8 až 10 hodin týdně převážně prostřednictvím 

samostatné práce (z domova i v kanceláři / na veřejných akcích) 
● samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost 
● dobré komunikační dovednosti 
● dobrou znalost anglického jazyka 



● studium mezinárodních vztahů, politologie, bezpečnostních studií, ekonomie nebo 
žurnalistiky výhodou 
 

Nabízíme  

● zázemí předního českého think-tanku v oblasti mezinárodních vztahů 
● příležitost podílet se na jedinečných výzkumných projektech v oblasti zahraniční 

politiky 
● spolupráci s odborníky z oboru mezinárodních vztahů a politologie 
● proplacení cestovních nákladů pro mimopražské uchazeče 
● práci v dynamickém nestereotypním prostředí 
● šanci vyzkoušet si práci s velkou mírou osobní zodpovědnosti 
● možnost získání závěrečného písemného doporučení a ohodnocení 
● možnost navazující honorované spolupráce v případě oboustranné spokojenosti 

 
Strukturované CV a stručné zdůvodnění toho, proč chcete na stáž do AMO, můžete             
posílat na adresu hr@amo.cz do 17. srpna. Do předmětu emailu prosím uveďte:            
Výzkumné centrum 2019 a Vaše příjmení. Kontaktovat budeme pouze uchazeče, kteří           
postoupí do druhého kola výběrového řízení, děkujeme za pochopení. Dovolujeme si také            
upozornit, že se jedná o externí spolupráci bez garantovaného měsíčního příjmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášením se do výběrového řízení potvrzujete, že vámi uváděné informace jsou pravdivé, a dáváte souhlas ke                
zpracování a uchování vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,                 
ve znění pozdějších předpisů. Po skončení výběrového řízení nebudou vaše osobní údaje dále uchovávány. 


