
 

Praktikum im Bereich  
Kulturmanagement 
 
Seit seiner Gründung im Jahr 2006 ist das Centrum 
Bavaria Bohemia (CeBB) Anlaufstelle für Kulturinte-
ressierte aus den bayerischen und tschechischen 
Nachbarregionen. Als Veranstaltungs- und Informa-
tionsort, als Koordinator und Umsetzungspartner 
grenzüberschreitender Projekte hat sich das CeBB 
einen festen Platz in der deutsch-tschechischen Zu-
sammenarbeit erobert. Es hat sich als unverzichtba-
res kulturelles Bindeglied zwischen den bayerischen 
und tschechischen Nachbarregionen etabliert und 
sich breite Anerkennung verschafft. Das CeBB fungiert im Auftrag der Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus (StMUK) und für Wissenschaft und Kunst 
(StMWK) als Koordinierungsstelle für die bayerisch-tschechische kulturelle Zusam-
menarbeit. 
 
Der Trägerverein Bavaria Bohemia e.V. bietet Interessierten die Möglichkeit eines 
Praktikums im Bereich Kulturmanagement.  
 
Aufgaben während des Praktikums: 

• Mitarbeit bei der Veranstaltungsorganisation  

• Besucherbetreuung im CeBB 

• Redaktionelle Betreuung des Internetportals bbkult.net 

• Mitarbeit bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

• Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten 
 

Anforderungen: 

• Gute MS Office-Kenntnisse 

• Tschechisch-Kenntnisse von Vorteil 

• Hohe Affinität zu kulturellen Themen 

• Flexibilität 

• Organisationsfähigkeit  

• Kommunikationsfreude 

• Freundliche und verbindliche Umgangsformen 

• Zuverlässigkeit 
 
Bavaria Bohemia e.V. bietet ein abwechslungsreiches Praktikum in einem jungen 
Team sowie hohe Eigenverantwortung in spannenden, grenzüberschreitenden Pro-
jekten. Das Praktikum wird mit monatlich 300,- € vergütet.  
Kostenlose Unterkunft vorhanden.  
 
Zeiträume des Praktikums vorzugsweise im 3-Monatsrythmus 
 
Rückfragen und Bewerbungen (mit Lebenslauf und Motivationsbrief auf Deutsch und 
Tschechisch) bitte an: 
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, 92539 Schönsee,  
David Vereš, E-Mail: david.veres@cebb.de, Telefon: 09674 - 92 48 79 
 

Ausführliche CeBB-Informationen unter www.bbkult.net 



 

Zahraniční stáž v oblasti  
kulturního managementu 
 
Od svého založení v roce 2006 je Centrum Bavaria 
Bohemia (CeBB) kontaktním místem pro zájemce 
o kulturu z českých a bavorských sousedních regi-
onů. Jako místo konání kulturních akcí a informační 
místo, jako koordinátor a realizační partner přeshra-
ničních projektů si CeBB vybudovalo pevnou pozici 
v oblasti česko-německé spolupráce. Etablovalo se 
jako nepostradatelný kulturní spojovací článek mezi 
českými a bavorskými sousedními regiony a získalo 
si široké uznání. Centrum Bavaria Bohemia funguje 
od roku 2016 z pověření Bavorského státního ministerstva vzdělávání a školství 
(StMUK) a vědy a umění (StMWK) jako koordinační místo pro česko-bavorskou kulturní 
spolupráci.  
 
Zřizovatelský spolek Bavaria Bohemia e.V. nabízí zájemcům možnost stáže v oblasti 
kulturního managementu. 
 
Úkoly v rámci stáže:  

• organizace a pořádání kulturních a společenských akcí 

• péče o návštěvníky Centra Bavaria Bohemia   

• redakční práce pro dvojjazyčný internetový portál bbkult.net  

• spolupráce s médii   

• podpora při realizaci kulturních projektů   
 

Požadavky: 

• dobré znalosti MS Office 

• dobrá znalost německého jazyka výhodou 

• zájem o kulturní dění 

• flexibilita 

• samostatnost 

• ochota komunikovat 

• přátelské vystupování 

• spolehlivost 
 
Nabízíme placenou, nestereotypní stáž v mladém kolektivu a možnost pracovat na 
zajímavých přeshraničních projektech. Měsíční odměna činí 300,00 €. Ubytování 
zdarma zajištěno. 
 
Možnost zažádat si o stipendia Erasmus! 
 
Upřednostňovaná doba stáže je 3 měsíce. 
 
Dotazy a žádosti (s životopisem a motivačním dopisem v češtině a v němčině) zasí-
lejte na:  
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB), Freyung 1, 92539 Schönsee,  
David Vereš, tel: +49 9674 924 879, email: david.veres@cebb.de 

 

Podrobné informace o CeBB na www.bbkult.net 

http://slovnik.seznam.cz/?q=pr%C5%AFvodn%C3%AD%20dopis&lang=cz_de
http://slovnik.seznam.cz/?q=pr%C5%AFvodn%C3%AD%20dopis&lang=cz_de

