U.S. Ambassador's Youth Council
hledá nové členy
Jsi student nebo absolvent se zájmem o politiku, diplomacii a
mezinárodní vztahy, zejména mezi ČR a USA? Přemýšlíš o kariéře v
diplomacii či státní sféře? Máš ambici využít svůj potenciál a uplatnit
ho při tvorbě projektů a poskytování rad Velvyslanectví Spojených
států amerických v Praze? Jestli ano, hledáme právě tebe!

Kdo jsme ?
Jsme spolek anglicky mluvících mladých lidí, který radí velvyslanci
Velvyslanectví Spojených států v Praze, jak nejlépe oslovit českou
mladou generaci a jak s ní komunikovat. Spolupracujeme s našimi
partnery na projektech, které podporují česko-americké vztahy a
zároveň utvářejí veřejnou debatu o svobodě demokracii a aktivním
občanství.

Co členství v YC nabízí?
Členové YC se setkávají s americkým velvyslancem a dalšími
klíčovými americkými diplomaty a získávají tak přístup k procesu
tvorby a výkonu zahraniční politiky Spojených států. Kromě
Velvyslanectví USA spolupracuje YC také s řadou veřejných i
soukromých institucí, jako například FSV UK, Americké centrum a
Youth Councily v dalších zemích. Díky příležitosti přispívat do rozvinuté
organizace, jež se aktivně podílí na edukaci občanské společnosti, má
každý člen šanci se rozvíjet v několika oblastech, od vedení
organizace, po realizaci projektů či psaní grantových žádostí.
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Koho hledáme?
YC rozšiřuje své řady v rámci:
pléna: obecné členství s možností výběru konkrétních projektů, do
kterých bude daný člen přispívat ➔ požadujeme: proaktivní přístup,
týmového ducha, možnost účastnit se prezenčních schůzek v Praze,
věnovat spolku alespoň 5 hodin týdně; organizační schopnosti
výhodou.
sekce komunikace: správa sociálních sítí, řízení externí komunikace
spolku, grafické práce, úprava fotografií, copywriting ➔ požadujeme:
tvořivost, zodpovědnost; možnost účastnit se prezenčních schůzek v
Praze, věnovat spolku alespoň 5 hodin týdně; zkušenost se správou
sociálních sítí výhodou.

Jak se přihlásit?
Zašli nám do půlnoci 30. 11. 2022 na info@youthcouncil.cz svůj životopis
a odpověz písemně na následující otázky. Odpovědi by měly být v
angličtině a každá odpověď by měla být zhruba v rozsahu 150 – 300 slov.
Do předmětu emailu napiš: “Výběrové řízení”.
Otázky pro zájemce:
1. What makes you a good fit for the Youth Council and why is the Youth
Council interesting to you?
2. What do you consider to be your greatest personal accomplishment?
Has it in any way impacted people around you? If so, how?
3. What makes the United States exciting and what significance do the
Czech-U.S. relations bear for you?
Doplňující otázka pro kandidáty do sekce komunikace:
4. Why are you interested in being a part of our communications team?
5. Describe your experience with social media management.
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