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Nabídka činnosti v AHK Services s.r.o / 
Česko-německé obchodní a průmyslové komoře 

 
 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK), založena v roce 1993, patří jako 
bilaterální komora do sítě německých zahraničních hospodářských komor, které jsou zastoupeny na 
130 místech v 90 zemích světa. Dnes se ke členům ČNOPK řadí kolem 650 německých a českých 
společností, mezi nimiž nalezneme velkou část německých investorů v České republice, jakož i 
významných českých podniků. 
 
Prostřednictvím 100%ní dceřiné firmy, AHK Services s.r.o., nabízí Česko-německá obchodní a 
průmyslová komora široké spektrum služeb při vstupu na trh a v rámci investiční činnosti v České 
republice.  
 
Pro náš tým v oddělení Podpora odbytu a průzkum trhu hledáme k nejbližšímu možnému 
termínu: 
 

praktikanta / praktikantku 
 
 

Profil uchazeče/uchazečky: 
- student/ka VŠ ideálně se zaměřením na mezinárodní obchod/evropská studia (není však 
podmínkou) 
- flexibilita, organizační talent, komunikační schopnosti, smysl pro detail 
- dobré znalosti MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Internet) 
- velmi dobrá znalost českého a německého jazyka slovem i písmem, angličtina výhodou 
- schopnost práce v týmu, vlastní iniciativa a samostatný způsob práce 
 

Úkoly: 
- podpora při hledání českých a německých obchodních partnerů 
- rešerše dat a příprava podkladů a prezentací, překlady 
- spolupráce při vytváření studií trhu 
- spolupráce při organizaci delegací, konferencí a kooperačních burz 
 

Nabízíme:  
- zajímavou a rozmanitou činnost v mezinárodním prostředí 
- profesní zkušenost v renomované bilaterální hospodářské organizaci, která je součástí 

celosvětové sítě německých zahraničních hospodářských komor 
- atraktivní kanceláře v centru Prahy 
- přátelský pracovní kolektiv 
- pracovní doba dohodou (cca 15-20 hodin/týdně) 
- jedinečnou šanci ke kariérnímu startu u největší bilaterální zahraniční obchodní komory v 

České republice 
- atraktivní finanční ohodnocení 

 
 
Každý/á praktikant/-ka obdrží po ukončení stáže u AHK Services s.r.o. / ČNOPK potvrzení o 
absolvování stáže a její hodnocení. 
 
V případě Vašeho zájmu o stáž nebo o poskytnutí bližších informací nás prosím kontaktujte 
prostřednictvím e-mailu. Žádost by měla zahrnovat motivační dopis a strukturovaný životopis 
s fotografií.  
 

Kontakt: neumann@dtihk.cz  
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