INTERNSHIP OPPORTUNITY AT THE CZECH CENTRE LONDON –
VIDEO DOCUMENTATION
Czech Centre London is looking for an intern to become part of our team from September 2018 until
December 2018. The intern’s job will be exclusively the video-documentation of our events.
The internship will be carried out in the Czech Centre’s office in central London and other London venues
hosting Czech Centre’s events.
The internship is unpaid and is therefore ideal for students eligible for the internship Erasmus grant.
The internship would best suit a motivated university student already experienced in making and editing
short videos who is keen to put his/her skills into practice and video document a London-based Czech film
festival.
Tasks will include creating festival trailer, creating video interviews with festival guests etc.
You can view videos and festival trailers from our past events on our YouTube channel:
https://www.youtube.com/user/CzechCentre
What we expect:






Experience with making and editing short videos
Interest in film, arts and culture
Good knowledge of the Czech and English languages (both written and spoken)
PC literacy
Responsibility, resourcefulness and ability to take own initiative

What we offer:




Work on our annual “Made in Prague” Film Festival
Contact with both established and emerging UK and Czech cultural institutions and artists
Work in a friendly environment in central London

We believe that an internship at the Czech Centre will be a valuable experience offering an insight into the
work of Czech Centres and London’s cultural scene.

To apply please email your CV and motivation letter in both Czech and English languages to
info@czechcentre.org.uk. Do not forget to tell us why you are applying, what your experience in videomaking is, and what you expect from the internship. Deadline for applications is 1 May 2018.
NB: Specific dates of the internship are negotiable but minimum of three months is required.

STÁŽ V ČESKÉM CENTRU LONDÝN – VIDEODUKUMENTACE
České centrum Londýn hledá stážistu, který by se stal silnou oporou našeho týmu od září 2018 do prosince
2018. Náplň práce stážisty bude výhradně video dokumentace akcí Českého centra Londýn.

Nabízíme neplacenou stáž, která bude probíhat v prostorách naší kanceláře v centru Londýna a z části v
dalších institucích, se kterými bude České centrum v daném období spolupracovat.
Tato stáž je vhodná pro studenty vysokých škol, kteří mohou podstoupit stáž díky programu Erasmus a kteří
již mají značnou zkušenost s natáčením a úpravou videí a chtějí tuto zkušenost uplatnit v praxi. Úkoly
stážisty budou zahrnovat vytvoření festivalové znělky, natočení a zpracování video rozhovorů s hosty
festivalu a podobně.
Na videa z akcí a znělky festivalů z minulých let se můžete podívat na našem YouTube kanálu:
https://www.youtube.com/user/CzechCentre
Co očekáváme:






Zkušenost s natáčením a editací videí
Zájem o film, kulturu a umění
Velmi dobrou znalost českého a anglického jazyka (v mluveném i psaném projevu)
Dobrou znalost práce na počítači
Spolehlivost, nápaditost, vlastní iniciativu

Co nabízíme:




Práce na filmového festivalu Českého centra Londýn „Made in Prague“
Kontakt s renomovanými i začínajícími kulturními organizacemi a umělci z Velké Británie i České
republiky
Práce v přátelském týmu v centru Londýna

Věříme, že stáž v Českém centru Londýn je vzácnou příležitostí prosadit svoje dovednosti na mezinárodním
poli a proniknout do londýnské kulturní scény.
Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém jazyce na emailovou
adresu info@czechcentre.org.uk do 1. května 2018. V motivačním dopise prosím uveďte, proč máte o stáž
zájem, jaké máte dosavadní zkušenosti s natáčením a editací videí a co od této pracovní stáže očekáváte.
NB: Konkrétní data stáže se budou odvozovat od možností úspěšného uchazeče, ale nejkratší doba stáže
jsou tři měsíce.

