
 
 

Seznam nabízených stáží 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové (dále jen TC HK) nabízí stáže studentům 

vysokých škol v Královehradeckém kraji, kteří se orientují na oblast ICT, VaV. Touto 

cestou TC HK hledá partnery (firmy, podnikatelské inkubátory apod.), kteří by měli zájem 

umístit stážistu do své firmy. Délka stáží je libovolná  (minimálně 7 dní) a lze ji 

přizpůsobit požadavkům Vaší společnosti. TC HK nabízí celkem cca 18 stáží, které budou 

realizovány v průběhu 3 let.  

Stážista bude zaměstnán bez nároků na odměnu a většina nákladů bude hrazena 

z projektů OP VK realizovaných TC HK. Studentům budou hrazeny náklady na stravu a 

jízdné, popř. na ubytování.  

Studenti mohou absolvovat stáž formou stínování manažera, popř. umístěním ve 

Vaší firmě na konkrétní pozici. Cílem těchto stáží je, aby studenti získali základní 

představu o fungování firmy, roli manažera v organizaci. Zároveň budou moci sledovat 

každodenní práci a posílit své prezentační dovednosti a další soft skills. Na druhé straně 

firmy mají možnost posílit svůj tým a otestovat si potencionální zaměstnance.  

 

Pokud byste měli zájem o umístění studenta do Vaší firmy, prosím zašlete nám 

Vaše požadavky na stážistu (viz níže přiložený formulář). V tomto formuláři můžete 

navrhnout termín, kdy by pro Vás bylo nejvhodnější přijmout stážistu. Vyplněné 

dotazníky můžete zasílat na mail: jiri.stepan@tchk.cz (Mgr. Jiří Štěpán). TC HK 

v závislosti na Vašich požadavcích vybere vhodného stážistu.  

V případě Vašeho zájmu TC HK spolu s Vaší firmou vyhotoví plán stáže (pracovní 

náplň, aktivity, cíle stáže) a bude dohlížet nad jeho naplňováním. Po dobu stáže bude 

student vzděláván, zejména v oblastech základů podnikání, ochrany duševního vlastnictví 

a v měkkých dovednostech. Výstupem každé stáže bude zpráva ze stáže, která bude 

obsahovat popis realizace a zhodnocení firmy. 

Nabízené stáže jsou financovány z projektu EU (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost), který 

je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nabízené stáže jsou 

poskytovány v rámci těchto projektů: 

 

- Meziregionální partnerství pro konkurenceschopnost v IT (MEPKIT; CZ.1.07/2.4.00/17.0120) 

 

- Královehradecká inovační síť (KIS; CZ.1.07/2.4.00/17.0139  ) 

 
- SPolupráce, INovace, a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol (SPINNET; 

CZ.1.07/2.4.00/17.0094) 
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Formulář 

(Vyplněný formulář zasílejte na adresu jiri.stepan@tchk.cz) 

 

1. Základní informace o firmě:   

Název firmy  Klikněte sem a zadejte text. 

Adresa   Klikněte sem a zadejte text. 

PSČ   Klikněte sem a zadejte text. 

 

Jméno kontaktní osoby  Klikněte sem a zadejte text. 

Kontaktní telefon, email Klikněte sem a zadejte text. 

  

2. Požadovaný profil stážisty: 

 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

3. Popis pozice studenta, nebo jeho činnost během stáže:  

 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

 

Možný termín absolvování stáže od Klikněte sem a zadejte datum. do 
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