Harmonogram SHADOWING 2011/2012
o

Oslovení organizací: srpen – září 2011
BLF kontaktuje organizace, které se do programu zapojily v předchozích ročnících, a dále oslovuje nové
organizace, komunikuje s HR a CSR manažery. Další možností oslovení organizací je pomocí článku,
který je umístěn na webových stránkách určených pro HR manažery společností.
Společnosti, které se chtějí přihlásit do programu, vyplní přihlášku, ve které upřesní kritéria pro výběr
studentů, předpokládaný průběh stínování, apod. Od BLF získají informace o průběhu programu a
instrukce k realizaci stáží.

o

Oslovení univerzit: září – říjen 2011
BLF kontaktuje mimopražské univerzity, s žádostí o zprostředkování informací o letošním programu
studentům. V informačním prospektu studenti naleznou seznam společností, které jsme oslovili
v loňském ročníku. Seznam oslovených společností zašleme na požádání, pomocí e-mailu. Finální
seznam společností přihlášených do programu, zašleme všem studentům, kteří budou pozváni
k pohovorům. Proběhnou schůzky s vedením univerzit, dotazy studentů, medializace celého konceptu
stáží a možnosti přihlášení se. Studenti mající zájem o program zašlou vyplněnou přihlášku, životopis a
motivační dopis na e-mail: shadowing@blf.cz . Přihláška do programu je k dispozici na našich
webových stránkách: csr-online.cz, v sekci zaměřené na BLF aktivity.

o

Uzávěrka přihlášek pro studenty: 30. října 2011

o

Uzávěrka přihlášek pro společnosti: 10. října 2011

o

Kulatý stůl, diskuse v rámci projektu Stínování: 3. listopadu 2011
Místo konání: HUB,
Hosté diskuse: zástupci akademické sféry, manažeři společností, které přijímají studenty ke stínování
Partneři diskuse: Oxford and Cambridge Alumni Association, London School of Economics Alumni
Association, Harvard Club.
Téma diskuse: spolupráce univerzit a soukromé sféry, jakou roli hrají absolventské sítě?

o

Rozeslání pozvánek studentům k pohovorům: první – druhý týden v listopadu 2011

o

Pohovory se studenty: listopad - prosinec 2011
Pohovory provede vybraný tým pracovníků BLF a zástupci firem mající zájem o stínující studenty. Účast
pro zástupce firem záleží pouze na možnostech dané společnosti, není tedy pro firmy povinná.
Každoročně je zájem ze strany studentů větší než počet nabízených míst ke stážím. Všem zúčastněným
organizacím jsou proto dále postoupeny materiály těch studentů, kteří dosáhnou nejlepšího
hodnocení u pohovorů. Při výběru se zohledňují výsledky studentů, jejich výběr organizací a
informace, které přihlášené organizace uvedly ve své přihlášce.
Kapacita studentů je omezena, do programu přijmeme maximálně 30 studentů.

o

Zaslání informací o vybraných studentech do organizací: prosinec 2011 - počátek roku 2012
Materiály vybraných studentů jsou vždy zaslány pouze jedné organizaci. Snahou je, aby každá
přihlášená organizace obdržela materiály více studentů, než uvedly. Konečný výběr tedy provádí
samotná organizace. Materiály studentů, které si organizace nevyberou,
budou zaslány zpět Business Leaders Foru, které bude podle možností
kontaktovat další organizaci, která může nabídnout odpovídající volná místa
ke stínování.

o

Vyrozumění studentů o výsledcích výběrového řízení: leden 2012
Všichni studenti obdrží od BLF vyrozumění. V e-mailu adresovaném
studentům, kteří uspějí u pohovorů, bude uvedena organizace, ve které bude
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probíhat stáž. Zároveň bude upřesněno, zda mají vyčkat na kontaktování ze strany organizace nebo
mají zástupce organizace kontaktovat sami (kontakt bude uveden v dopise). V obou případech by ke
kontaktu mělo dojít nejpozději v únoru 2012. Jakmile kontaktování proběhne, je student povinen tuto
skutečnost oznámit odpovědné osobě v BLF.
o

Informační schůzka pro vybrané studenty: leden 2012
Zvolení studenti obdrží pozvánku na informační schůzku, týkající se programu Stínování. Na této
schůzce proběhne prezentace o společenské odpovědnosti, dále studenti získají informace nutné a
závazné pro účast v programu. Účast studentů na této schůzce je podmínkou pro zařazení do
programu.

o

Realizace stáží v organizacích: únor – prosinec 2012
Studenti, kterým organizace nabídnou stáž, se již sami dohodnou s představiteli organizací na termínu
a konkrétním průběhu stáží. Do doby než se stáž uskuteční, je student povinen informovat BLF o
každém kroku, který uskuteční ohledně stáže. Toto opatření BLF stanovilo z důvodu zajištění plynulé
komunikace mezi oběma stranami. Po ukončení stáže student obdrží od BLF dotazník, do kterého
zanese všechny informace o průběhu stínování.

o

Zanesení studentů a společností do databáze BLF: v průběhu roku 2012

o

První Reunion: říjen 2012
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