ČESKÉ CENTRUM LONDÝN HLEDÁ PŘEKLADATELE
České centrum Londýn nabízí externí stáž, při níž bude stážista pracovat z domova
(z České republiky či odjinud) a která bude zaměřena na překlady textů z angličtiny
do češtiny a v menší míře i z češtiny do angličtiny. Předpokládaný objem práce je
cca 10 hodin týdně. Bude se jednat zejména o texty pro českou verzi webové
stránky Českého centra v Londýně (ČCL) (www.czechcentre.org.uk), ale i další
texty spojené s propagací akcí ČCL, které jsou v poslední třetině roku zaměřené na
oslavy stého výročí založení Československa.
Nabízíme finanční odměnu a možnost návštěvy Londýna včetně proplacení
letenky a zajištění ubytování na 3 noci (vice informací níže).
Začátek stáže: říjen 2018
Ideální doba stáže jsou tři měsíce, nicméně lze se domluvit na kratší či delší formě
spolupráce.
Stáž je vhodná pro vysokoškolské studenty překladatelských oborů, případně pro
studenty dalších sociálně vědních oborů s vynikající znalostí českého a anglického
jazyka.

Co očekáváme:





Vynikající znalost českého a anglického jazyka (zejména v psaném
projevu)
Kreativní přístup k práci s textem
Zkušenost s překlady z českého a anglického jazyka
Zájem o kulturu

CZECH CENTRE
30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
t: 0207 836 3669 e: info@czechcentre.org.uk
w: www.czechcentre.org.uk






Dobrou znalost práce na počítači
Spolehlivost, samostatnost, odpovědnost a zorganizovanost
Velmi dobrou komunikativnost
Vstřícnost a pečlivost

Co nabízíme:







Možnost podílet se na prezentaci české kultury v zahraničí
Práci se zajímavými texty z oblasti výtvarného umění, architektury, filmu,
designu, módy, divadla, tance a hudby
Poskytnutí reference stážistům pracujícím pro ČC Londýn alespoň 3 měsíce
Podporu od týmu Českého centra Londýn
Finanční odměnu ve výši 100 GBP měsíčně
Pro stážisty pracující minimálně tři měsíce nabízí ČCL možnost návštěvy
Londýna v předem domluveném termínu včetně proplacení letenky,
zajištění ubytování na 3 noci a přístup na akce ČCL.

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu v anglickém i českém
jazyce na emailovou adresu info@czechcentre.org.uk do pondělí 14. září 2018.
V motivačním dopise prosím uveďte, proč máte o stáž zájem, jaké máte dosavadní
zkušenosti s překlady a co od této pracovní stáže očekáváte.
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