
Průběh 6. projektu 2012/2013 - realizace

19. června 2013  

• Mezinárodní zkoušky ESA -
mezinárodní komisařky L. Thomson
stáž v anglickém Durhamu. 
Office Management ESA. 

31. března 2013 

• ukončení stáže, Dušan se vrací do 

Souhrnné informace o náplni stáže

• Plnění úkolů jako administrativní asistent
• Přepisování dokumentů do Pc
• Skenovaní dokumentů do systému Idox 
• Skartovaní dokumentů  
• Vytváření grafů v Power Point
• Práce v hlavní recepci: vítaní host
• Vytváření tabulek aktivit pro personál
• Kontrola pošty (otevírání, doru
• Registrování studentů do systému 
• Kontrolování informací o studentech, pop
• Vytváření vizitek 
• Vytváření schémat pro kancelá
• Obstarávaní občerstvení pro návšt
• Rezervovaní místností pro obchodní jednání a sch
• Vytváření telefonních kontaktů
• Zjišťování informací na internetu
• Kanceláře kde jsem pracoval : Hlavní kancelá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizace  říjen 2012 - b řezen 2013 

- máme další úspěšné absolventy, J. Baťha aj. Ziegler 
L. Thomson certifikáty Office Assistance ESA. Mohou tedy od zá

stáž v anglickém Durhamu. Dušan Machala úspěšně složil mezinárodní zkoušku a získal tak diplom 

se vrací do ČR 

ouhrnné informace o náplni stáže :   

 jako administrativní asistent 
ů do Pc 
ů do systému Idox  

Power Point 
vítaní hostů, komunikace, práce s penězi, frankování obálek a práce s

ení tabulek aktivit pro personál 
Kontrola pošty (otevírání, doručování, posílání) 

ů do systému  
Kontrolování informací o studentech, popřípadě jejich opravy 

ení schémat pro kancelář 
erstvení pro návštěvníky a obchodní schůze 

Rezervovaní místností pro obchodní jednání a schůze 
ení telefonních kontaktů 

ování informací na internetu 
e kde jsem pracoval : Hlavní kancelář, recepce, CIS, CPU, Access office, 

 obdrželi z rukou 
certifikáty Office Assistance ESA. Mohou tedy od září absolvovat 

 složil mezinárodní zkoušku a získal tak diplom 

zi, frankování obálek a práce s poštou 

, recepce, CIS, CPU, Access office, mezinárodní kancelář 



1. října 2012  

• Dušan Machala zahajuje půlroční stáž v Durhamu 

srpen, zá ří 2012 

• informační schůzka s uchazečem před cestou 

červenec 2012  

• dojednání úpravy stáže 
• podpis Grantové smlouvy 

18. června 2012  

• Obdrželi jsme výsledky Výzvy 2012 - Program Leonardo da Vinci - Projekt Mobility. 
• Na základě závěrů hodnocení projektů provedeného externími hodnotiteli rozhodl Řídící výbor programu 

Leonardo da Vinci udělat naší instituci finanční příspěvek. Projekt však musí být upraven, celá stáž se 
bude týkat pouze praxí ve firmách, nikoliv už studia v New College Durham. Zahájili jsme jednání s 
přijímací organizací o možnostech takovéhoto pobytu. 

 

  

 


