
Přidej se do rychle rostoucí firmy 
 
 

 

Právě teď hledáme talentované mladé 

kolegy, kteří nám 

pomohou s růstem v rámci ČR a 

zahraničí a chtějí se 

přiučit reálné praxi. 

Budete spolupracovat s našimi 

projektovými manažery a 

pomáhat jim s dokončováním jejich 

projektů. Jedná se o různorodou práci 

vyžadující 
rychlou učenlivost a vysokou míru 

flexibility. 
 
 
 

Na čem se můžete zapojit ? 

    Rozvoj online marketingu (Sociální sítě / Youtube / Web) 

Dlouhodobě potřebujeme pomoci s reklamou, texty, správou sociálních sítí. 

Uplatníte tu marketingový talent, případně základy grafiky. 

 
    Online kurzy v ČR i zahraničí 

Natáčíme nyní jeden kurz za druhým. Čeká vás tu práce týkající se natáčení, 

stříhání, postprodukce, publikování a propagace online kurzů. To vše si 

vyzkoušíte. V případě produkce kurzů do zahraničí využijete i své 

překladatelské schopnosti (španělština, angličtina)! 

 

    Expanze do vybraných zemí 

Hlásí se nám desítky lektorů, kteří by chtěli dostat SORUDO do své země. 

Probíhá zde výběrové řízení, organizace cesty zahraničních lektorů do ČR, 

nebo naší cesty k nim. Zařiďte nám víza nebo tělocvičnu ve Stockholmu. 

 

    Otevírání nových klubů po celé ČR 

Nejvíce práce máme stále v ČR. Aktuálně máme ve výcviku 28 lektorů a naše 

hlavní práce je, kromě jejich výcviku, pomoc s otevíráním jednotlivých klubů. 



  Robotizace webu 

Pomozte našemu IT týmu zautomatizovat prodejní procesy a hledat efektivnější řešení. 
 
 
 

Co nabízíme ? 
 

       Flexibilní brigádu pro studenty, při které získáte praxi. 

 
Odměnu 100 - 150,-Kč/h, v závislosti na Vašich schopnostech, a na Vaší rychlosti 

a spolehlivosti. 

 

       Možnost účasti na interním vzdělávání. (Kurzy podnikání, projektování, 

plánování.) 

 
V případě úspěšné zakončení stáže u nás získáte certifikát o absolvování 

stáže nebo certifikát o absolvování kurzů, případně referenci do životopisu, 

na kterou se můžete odkazovat v budoucí kariéře.. 

 

Stále váháte ? 
 

Podívejte se jako důkaz o tom, že brigáda u nás opravdu stojí za to, na reference od 

studentů jako Vy, kteří v Sorudu našli své místo! 

 

Simča Luboš Martin 
 

   

 

Více informací najdete na našich webových stránkách - zde 

 

Vyplňte nám nezávazně tento dotazník a my se se Vám ozveme ! 
 

 

https://sorudo.cz/kariera/brigada-staz-projektovy-asistent/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHkiWJK9gAz4pb6MadaIujCzZQbgosA2Y-vKb9V7ujnGo4Yg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=pJob1zXCc4o&ab_channel=Tom%C3%A1%C5%A1Vol%C3%A1r
https://www.youtube.com/watch?v=WnO6d2HdV1Y&ab_channel=Lubom%C3%ADrMiku%C5%A1
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