
 

 

Stáž v Crokidy Group 

podzim 2017 - jaro 2018 
 

Naše skupina startupů se skládá z několika samostatných agentur, které se zaměřují na             
různé činnosti v oblasti volnočasových aktivit pro děti. Naše služby využívají jak přímo             
rodiče s dětmi, tak školy a školky po celé České republice, ale také firmy a další                
organizace. Stáží se můžete zapojit do rozjezdu nových projektů spojených s           
progresivním startupovým podnikáním ve vzdělávání a získat tak zkušenosti třeba do           
startu vlastních projektů. Díky mladému kolektivu a otevřenému přístupu si odnesete           
skvělé pracovní zkušenosti a dovednosti a troufáme si říct, že se při práci budete bavit :) 

Asistent projektového manažera 
  Náplň stáže: 

● Tvorba prezentačních materiálů pro kurzy a prodej (print, prezentace, web, multimedia) 
apod. 

● Příprava podkladů pro nové projekty 
● Analýza trhu a získaných dat 
● Email marketing  
● Internetové rešerše 
● Tvorba business plánů 
● Komunikace se zákazníky 
● Práce s CRM 
● Péče o stávající klienty 
● Příprava zákaznických akcí 

Projektový koordinátor 
  Náplň stáže: 

● Komunikace se zákazníky a lektory 
● Příprava podkladů kurzů 
● Komunikace s dodavateli 
● Řešení nestandardních situací 

Lektor zájmových kurzů 
  Náplň stáže: 

● Lektorská činnost různých zájmových kroužků s dětmi v mateřských nebo základních 
školách 

● Příprava jednotlivých kurzů 
● Komunikace s rodiči 
● Příprava zákaznických akcí 

Metodik zájmových kurzů  
  Náplň stáže: 

● Příprava nových typů kurzů – kreativní činnost 
● Analýza trhu – konkurence, lektoři, vhodné prostory 
● Komunikace s rodiči a institucemi 
● Příprava zákaznických akcí 



 

 

 

Benefity stáže: 

● Flexibilní pracovní doba - v případě potřeby uvolníme studenty vyřešit povinnosti           
spojené se studiem apod. 

● Po zapracování možný částečný home office 
● Reálné zkušenosti - dostanete možnost pracovat na reálných projektech         

společnosti a budete plnohodnotnými členy týmu 
● Teambuldingové akce 
● Mladý a přátelský kolektiv 
● Zkušení nadřízení 
● Dynamické prostředí 
● Zapojení do firemního vzdělávání 
● A další 

 

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 

 

Pokud vás stáž zaujala, neváhejte nás kontaktovat na pomocí formuláře na           
http://bit.ly/crokidy nebo na projekty@crokidyservice.cz . Nemusíte psát zdlouhavé a         
často i nudné motivační dopisy :) Stačí, když nám napíšete jaký ročník a obor studujete               
a která oblast stáže vás zaujala nejvíce, zbytek probereme přes telekonferenci. Proto            
prosím  přidejte i svoje Skype jméno nebo odkaz na Facebook profil. 

 

 Těšíme se na vás!  
Tým Crokidy Group  
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