
STÁŽ VE SPOLEČNOSTI PALATINUM 
 

Profil společností: 
 Společnost Palatinum na mezinárodním trhu působí již 20 let a patří mezi „originální firmy“. 

Jsme specialisté na firemní vzdělávání dospělých a na rozvoj firem se zaměřením na 
zlepšování salesu a managementu (např. změnové projekty na Sales Force Effectiveness). 
Pracujeme v různých obsahových úrovních od školení na míru až po konzultační projekty 
zaměřené na zlepšení prodeje nebo managementu. 

 Dceřiná společnost Palatinum Campus s.r.o. klade hlavní důraz v oblasti tematických školení 
na stabilní kvalitu, na níž se dá kdykoliv spolehnout. Realizujeme interaktivní přednášky, 
tematické tréninky, odborná školení a akreditované kurzy z různých oborů. Spolupracujeme 
s nejlepšími lektory, kteří procházejí pravidelnými vzdělávacími semináři ukončenými 
závěrečnou certifikací. Svým klientům taky proaktivně poskytujeme informace o výzvách EU i 
možnostech financování a pro aktuální projekty pomáháme se zajištěním dotací zejména na 
vzdělávání a moderní systémy řízení. 

 

Volné pozice: 
 Asistent projektových manažerů 

 Asistent projektových koordinátorů 

 Asistent office manažera, HR, marketing manažera 
 

Období stáže: 
 Nástup možný ihned 

 Délka stáže minimálně 3 měsíce 

 Upřednostňujeme delší spolupráci (4 až 12 měsíců), aby si student nabyté dovednosti za 
první měsíce dokázal otestovat a plnohodnotně využít i v praxi 

 Těm, co s námi zůstanou déle, umožníme samostatnou práci na projektech pod dohledem 
zkušeného kolegy. 

 

Benefity stáže Palatinum: 
 Flexibilní pracovní doba - v případě potřeby uvolníme studenty vyřešit povinnosti spojené se 

studiem apod. 

 Reálné zkušenosti - studenti dostanou možnost pracovat na reálných projektech společnosti, 
stanou se plnohodnotnými členy týmu, získají pracovní návyky a praxi v žádaných oborech 

 Pro nejlepší možnost navázání profesionální spolupráce interně nebo externě 

 Malé občerstvení na pracovišti 

 Kancelář v širším centru Prahy 

 Teambuldingové akce 

 Mladý a přátelský kolektiv 

 Zkušení nadřízení 

 Dynamické prostředí  

 Zapojení do firemního vzdělávání 

 A další  
 



Oblasti stáže a příklad pracovní náplně: 

Zaměstnáváme konzultanty s více jak desetiletými zkušenostmi a odborníky ve svých oborech, kteří 
mají dohled nad svěřenými stážisty. Máme široké portfolio klientů z různých oblastí trhu i předmětu 
podnikání. Pomohli jsme firmám jako jsou DHL, ČSOB, Volvo, Zentiva, UniCredit Leasing a mnohým 
dalším. Jsme zapojeni do projektů ve třiceti světových zemích. Proto je i pracovní náplň stáže 
různorodá. Individuálně ji přizpůsobujeme dle aktuálních potřeb společnosti a schopností daného 
studenta a jeho studijního oboru.  

 IT: spolupráce na zavádění nového interního software na míru a interní databázi, práce 

s národním informačním systémem pro strukturální fondy Evropského společenství a 
Národních zdrojů, operativní IT výpomoc v office (nastavení outlook, WiFi, síť, provoz 
dataprojektorů, apod.), výpomoc při řízení zejména technických požadavek při tvorbě nového 
vzdělávacího systému na míru – e-learning, asistence firemnímu IT specialistovi a správci sítě. 

 Personalistika: příprava smluv pro nové pozice, evidence a archivace smluv, koordinace 

personálních dokumentů (zabezpečení podpisů, sběr pracovních výkazů, odesílání 
dokumentů, zpracovávaní docházky) apod.  

 Účetnictví: účetní evidence, zpracování příchozích faktur, administrace rozpočtu daného 

projektu, vyhodnocování rozpočtu a zpracovávaní účetních dokladů za stanovené období 
apod., spolupráce na vedení rozpočtu klientských projektů 

 Marketing a administrativa: tvorba publicity k realizovaným projektům (propagační a 

informační materiály), výběr a návrh propagačních materiálů, návrh podkladů inzerce, PR 
články na weby a do novin, průzkum trhu na výběr vhodného dodavatele propagačních 
předmětů a inzerce, online komunikace, příprava a rozesílání podkladů pro běžící kurzy, sběr 
výstupních materiálů z kurzu – jejich evidence a archivace, administrativa k běžícímu 
výběrovému řízení, práce s národním informačním systémem, grafický návrh, příprava a 
distribuce newsletteru, tvorba prezentačních materiálů pro kurzy a prodej (print, prezentace, 
web, multimedia) apod.  

 Management: výpomoc při koordinaci běžících kurzů, práce s národním informačním 

systémem – online monitorovací zprávy, zajištění rozeslání pozvánek všem účastníkům před 
kurzem a tvorba certifikátu po kurzu, koordinace lektorů a schůzek, zajištění školících prostor 
po ČR, komunikace s klientskými firmami, lektory a účastníky školení apod. 

 

Kontakty 
 Univerzita – vysílající organizace: v případě zájmu získat grant pro tuto stáž 

kontaktujte svého fakultního koordinátora nebo Oddělení pro zahraniční vztahy a styk 
s veřejností 

 

 Společnost – přijímající organizace: více informací týkající se stáže v společnosti a 
vyřizovaní potřebné administrace za přijímající organizaci: Mgr. Zuzana Formánková, 
formankova@palatinumcampus.cz, 773 990 340 
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