VYHLAŠUJEME
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA
STÁŽE ERASMUS+
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Příležitost pro
všechny žáky a
studenty naší školy.
Přihlaste na
krátkodobé stáže
(3 - 4 týdny)
dlouhodobé stáže
(3 – 7 měsíců)

Proč se vydat na stáž?

Získáte pracovní zkušenost v německé firmě, zažijete
spoustu legrace, vydáte se na výlety a naučíte se jazyk.
Škola vám uzná stáž jako absolvování předepsané stáže v
daném ročníku.
Není potřeba se obávat finančních nákladů, grant hradí
ubytování, stravu, dopravu i pojištění.

Přihlášky do
15.2.2021

Kdy?
Jarní krátkodobé stáže proběhnou v době předepsané
stáže, případně je možné stáž flexibilně posunout podle

přihláška ke stažení:
http://bit.ly/stazerasmus

potřeb stážisty a podle aktuální epidemiologické situace.

Kam?
Spolupracujeme s německými firmami ve městě Cochem, kde
se o naše studenty stará česky mluvící paní Blanka Sauer.
Dobrá zpráva pro ty, kteří mají obavy z cizích jazyků - pro

Bližší informace:
Mgr. Michaela Bennett
bennett@podskalska.cz

většinu stáží není požadována znalost němčiny.
Pro veterináře máme umístění v portugalských veterinárních
klinikách. I zde stačí základní znalost angličtiny.
Pro žáky a studenty všech našich oborů máme odbornou praxi!

WIERSCH
http://www.metzgerei-wiersch.de/
Chcete se naučit vyrobit pravý německý bratwurst? Není lepší místo,
než zajet do řeznictví Wiersch v Cochemu.
Kromě buřtíků se zde vyrábí skvělé uzené maso, salámy, klobásy a
domácí konzevy.

LUTZ

www.baeckerei-lutz.de
Křupavý chlebík, obzvláště vypečené rohlíčky a další dobroty si vyzkoušíte
péct v pekařství Lutz. V místní kavárně Lutz si pak na vlastních dobrotách
pochutnáte.

WAJOS

HB ESSIGKULTUR

www.wajos.de

www.instagram.com/hb.essigkultur

Ve vyhlášených firmách Wajos a HB Essigkultur okouknete, jak se vyrábí destiláty, likéry, ochucené
octy a další delikatesy.

SERVATY-MUELLER
www.servaty-mueller.de
Pokud je vaší srdeční záležitostí víno, na řece Mosele najdete ten správný zdroj nových zkušeností.
Trpělivý pan Robert Servati vám předá své zkušenosti s péčí o vinici a výrobou vína. Zbude i
čas na legraci.

KLOTTI

FORSTAMTES COCHEM

Studenti oborů Ekologie, Veterinářství a Lyceum získají spoustu nových zkušeností v minizoo Klottie,
při péči o zvířata, budování žabího jezírka, ještěrčí skalky, hmyzích hotelů a ptačích budek.
Odvážnější povahy se mohou vydat do Forstamtes Cochem, kde se zapojí do činností spojených s
péčí o les.
Na rodinné farmě se kromě o koně a krávy zapojíte do činností spojených s výrobou ekoproduktů a
jejich neobvyklou distribucí. Zde budete mít i vlastní čtyřkolku pro objíždění pastvin – začněte už
trénovat.

Přihlášku podejte na studijní oddělení poštou,
osobně, nebo elektronicky do 15. 2. 2021 přihláška je
ke stažení na: http://bit.ly/stazerasmus

JUKUSCH
www.jukusch.org
Máme pro vás připravené stáže v místní
umělecké škole Jugendkunstschule, kde
organizují volnočasové aktivity pro děti.
Vaším úkolem zde bude vést běžnou
kancelářskou agendu a pomoci s přípravou
kurzů.

REICHSBURG COCHEM
www.reichsburg-cochem.de
Pro milovníky historie máme připravenou stáž na hradě. Reichsburg Cochem pro vás má připravenou
práci v hradní kanceláři, možná budete i provádět české turisty, kterých bývá v Cochemu hodně.
Tato stáž nevyžaduje znalost němčiny, i když němčina je samozřejmě výhodou. Anglicky ale mluvit
musíte.

BRILLEN MUELLER
www.brillen-mueller-cochem.de
Skvělou příležitost s vedením administrativy malé firmy získáte u paní Doro Mueller v Brillen Mueller.
Přímo v historickém centru města v podhradí Cochemského hradu čeká milá paní majitelka optiky a
prodejny akustických pomůcek na naše stážisty. Na této stáži je požadována základní znalost
němčiny.

CHECK-IN GMBH
www.check-in-reisen.de
Tour operator Check-in GMBH umístí ve své kanceláři stážisty, kteří také nemusí ovládat němčinu.
Práce je zde dost v angličtině a paní majitelka mluví česky. Naučíte se vést administrativu malé firmy,
seznámíte se s rezervačními systémy, budete pracovat na aktualizaci webových stránek a prezentaci
ubytovacích destinací.

Přihlášku podejte na studijní oddělení poštou,
osobně, nebo elektronicky do 15. 2. 2021 přihláška je
ke stažení na: http://bit.ly/stazerasmus

