Co jsme dosud dokázali

AIESEC Liberec

Během jednoho roku vyjeli s pomocí AIESEC
Liberec 3 studeni na zahraniční stáž
(2 na profesní a 1 na dobrovolnickou).

Pobočka organizace AIESEC vznikla v Liberci
na podzim roku 2014.
Co je AIESEC?

V následujícím semestru odjedou další
3 studeni.

AIESEC je největší studenty řízená nezisková
organizace na světě.
Napomáhá rozvoji společensky odpovědného
a podnikavého smýšlení v mladých lidech
a snaží se bourat mezikulturní bariéry
prostřednictví profesních a kulturních stáží,
které nabízí.

AIESEC Liberec
With us to the Top!

AIESEC má více než 70 000 akivních členů
na 2400 univerzitách ve 126 zemích světa
a fungovat začal již po 2. sv. válce.

„I přesto, že si v Riu člověk občas musí
dávat pozor, život je tu úžasný
a ta zkušenost rozhodně stojí za to.“
- Markéta

Díky projektu Edison se do Libereckého kraje
podívalo 7 stážistů ze zemí: Egypt,
Gruzie, Čína, Brazílie a Indonésie.
Kdo může s AIESEC odcestovat?
Kdokoliv kdo má statut studenta nebo od
konce jeho studia neuplynuly více jak 2 roky.

V Liberci 2016

Co AIESEC nabízí?
1.

Členství v organizaci

Práce pro organizaci je dobrovolná, neplacená
a studeni se jí věnují ve svém volném čase.
Výhodou je, že si mohou zkusit práci, které se
budou v budoucnu věnovat a zjisit tak,
co je bude nejvíce bavit.
Členství učí studenty odpovědnosi,
samostatnému rozhodování; rozvíjí angličinu
a prezenční dovednosi.
Nabízí profesní zkušenosi uvnitř organizace
na poli sales, markeingu, HR nebo
projektového řízení.
Mezi bývalé členy AIESEC patří například
exprezident USA Bill Clinton nebo bývalý
generální tajemník OSN Koﬁ Annan.
Součásí práce AIESEC je organizace kulturních
projektů, jako je například projekt EDISON.
V rámci projektu dorazí do České republiky
skupina stážistů z různých zemí světa
a prezentují svoji kulturu na základních
školách v regionu.

2.

Stáže

•

Profesní stáže

AIESEC nabízí velkou řadu profesních stáží
po celém světě. Na výběr je mnoho pozic
v oblastech jako Markeing, IT, Business a Teaching.
Pro získání pozice musí mít uchazeč úroveň
angličiny minimálně B1 a musí mít bakalářský
itul nebo pracovní zkušenost.
Profesní stáže jsou ohodnoceny odpovídající
mzdou. Probíhají v délce od 3 do 18 měsíců.

Co musí student udělat pro to,
aby vyjel na stáž?
- Zaregistrovat se na webových stránkách
a vyplnit přihlášku
- Zaplait poplatek 1490,-; následně získá
přístup do celosvětové databáze,
kde si může libovolně vybírat pozice,
které ho zaujmou.
- Po nalezení vhodné stáže a potvrzení
budoucím zaměstnavatelem zaplaí
poplatek 3500,- v případě dobrovolnické stáže
nebo 7500,- v případě stáže profesní

Poslední novinkou jsou krátkodobější zahraniční
stáže ve START-UPech především v oboru IT.
Partnerské země: Kolumbie, Maďarsko,
Německo, Norsko, Peru, Polsko, Rumunsko, Belgie.
+ zahraniční pracovní zkušenost,
zlepšení angličiny, mezinárodní povědomí
•

Dobrovolnické stáže

Stáže spočívají v účasi na projektech
organizovaných zahraničními pobočkami AIESEC
a jsou zaměřené na řešení společenských
problémů.
Nejčastější náplní práce je výuka jazyků,
reprezentace země a školy a bourání stereotypů.
Kromě základní znalosi angličiny nejsou
na studenta kladeny další požadavky.
Partnerské země: Brazílie, Egypt, Indonésie,
Kolumbie, Norsko, Rumunsko, Rusko, Srí Lanka,
Tchaj-wan, Turecko.
+ zlepšení angličiny, mezinárodní povědomí

Co získá student výměnou za poplatky?
- Asistenci při výběru stáže
- Vstupní školení při příjezdu do cizí země
- Pomoc při hledání ubytování
- Asistenci po celou dobu pobytu:
řešení problémů, doprovod při cestování, …

