
Stáž pro studentky a studenty vysokých škol v ProVeg
Rád*a by ses v průběhu svého vysokoškolského studia zapojil*a do činnosti mezinárodní organizace ProVeg
International, která si dala za cíl snížení spotřeby živočišných produktů o 50 % do roku 2040? Česká pobočka
ProVeg otevírá výzvu pro zájemce*kyně o stáž pro podzimní semestr roku 2022, která je určena pro studenty
a studentky vysokých škol. Přihlášky je třeba zaslat do 29. května 2022.

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního
potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami. ProVeg
spolupracuje s rozhodovacími orgány, společnostmi, investory, médii a širokou veřejností, aby pomohla světu
přejít na společnost a ekonomiku, které jsou méně závislé na živočišném zemědělství a udržitelnější pro
všechny lidi, zvířata a naši planetu.

Způsobilost k účasti na stáži: pro koho je stáž určena?
● Přihlášku je oprávněn podat každý, kdo je zapsán v bakalářském nebo magisterském studijním

programu na vysoké škole v ČR nebo SR.
● Termíny: Přihlášky se přijímají do 29. května 2022, 23:59. Vybraní uchazeči a uchazečky budou poté

pozvání k on-line pohovoru.
● Předpokládaný termín nástupu na stáž: září 2022
● Délka trvání stáže: 4-6 měsíců (s možností prodloužení maximálně o další 2 měsíce)
● Místo výkonu stáže: český ProVeg tým pracuje na principu remote first principu s nepravidelným

setkáváním naživo. Stáž je tedy možná odkudkoliv s internetovým připojením.

Náležitosti přihlášky
Spolu s anglicky napsaným motivačním dopisem stačí vyplnit přihlášku, kterou je třeba odeslat do 29. května
2022, 23:59. Přihlášku je možné vyplnit na proveg.com/cz/staz-proveg.

Do jakých aktivit je možné se zapojit?
● Komunikace & PR (sociální sítě, obsahový marketing, kampaně s influencers, překlady, práce s médii,

B2B marketing a komunikace)
● V-Label (certifikace veganských produktů)
● Kampaně a projekty (např. Veggie Challenge, menzy vysokých škol, New Food Forum)
● Státní správa (práce s veřejnými institucemi na regionální/krajské/národní/evropské úrovni)

Live Q&A: Je stáž v ProVeg pro mě?
Jak funguje ProVeg jako efektivní altruistická organizace? Proč a na jaké činnosti se zaměřuje? To i více
zájemkyním a zájemcům o stáž představí 3 členky a člen českého ProVeg týmu na informačním webináři, který
proběhne 24. května 2022 od 18:00. Jana, Eva, Tereza a Martin se podělí o své zkušenosti z ProVeg a zodpoví
případné dotazy. Účast na webináři není podmínkou účasti ve výběrovém řízení. Na webinář není třeba se
registrovat, stačí se v daný čas připojit skrze odkaz.
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Naší vizí je svět, kde si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo,
které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

https://talentwork.cz/remote-first-pristup-v-hr-jak-nepromarnit-prilezitost-kterou-ted-mame/
http://veggiechallenge.cz/

