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Jaké to je být „STÍNEM“ zkušeného manažera ?
Pokud chcete znát odpověď na tuto otázku, nabízíme Vám možnost přihlásit se do programu:

STÍNOVÁNÍ MANAŽERŮ
MANAGER SHADOWING PROGRAM
Organizace Business Leaders Forum vyhlašuje zcela nový ročník tohoto programu.
Co program nabízí?
Měsíční stáže v organizacích se sídlem v ČR, během kterých budete „stínovat“ manažery středního a vrcholového managementu – stanete
se účastníkem jejich běžných pracovních aktivit. Každý z vybraných studentů absolvuje během roku 2012 stáž v jedné ze zapojených společností. Po celou dobu stáže bude plně k dispozici tým Business Leaders Fora, který se věnuje jak organizaci programu, tak zajišťování
spokojenosti všech vybraných studentů i firem.

Pro koho je program určen?
Pro studenty posledního ročníku magisterského a inženýrského studia VŠ jakékoli mimopražské univerzity. Většina oslovených společností
se nachází v Praze. Některé z nich pro studenty zajišťují ubytování, předpokládá se však, že jsou studenti schopni si po dobu stáže ubytování
zajistit sami.

Kde stáže probíhají?
V minulém roce se do programu zapojily tyto společnosti: BlueLink International CZ, Bookassist Czech republic, Česká spořitelna,
DHL Express, Expertní skupina Callisto, Financia a.s. – Hotel Perla, Grid International CZ, IVITERA a.s., Johnson & Jonson s.r.o.,
Kovohutě Příbram nástupnická, KPMG Česká republika, NEWTON Solutions Focused, Venture Investors Corporate Finance, VH
Services spol. s.r.o., Technika PR, Tepelné hospodářství Hradec Králové, Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Veskom group,
ZOO Liberec Pokud máte zájem znát seznam oslovených společností v tomto roce, kontaktujte nás na níže uvedený e-mail. Seznam společností, které se do programu zapojí tento rok, zašleme studentům spolu s pozvánkou na pohovor.

Jak se můžete přihlásit?
Studenti mající zájem o program zašlou vyplněnou přihlášku, životopis a motivační dopis na níže uvedený e-mail. Přihlášku do programu s
radostí poskytneme všem studentům, kteří nás jakkoli kontaktují. Uzávěrka přihlášek je 30. října 2011.

Kdy proběhnou pohovory?
Pohovory s uchazeči proběhnou v období listopad – prosinec 2011. Pohovory provede vybraný tým pracovníků BLF. Kapacita studentů je
omezena, doprogramu přijmeme maximálně 30 studentů.

Jak můžete získat další informace?
Pro podrobné informace o programu nás prosím kontaktujte na e-mail:
shadowing@blf.cz nebo telefonicky: +420 606 605 825.
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