AIESEC je největší studentskou organizací na světě…
AIESEC

•

byl založen roku 1948

•

má 50 000 členů na celém světě

•

má 800 poboček

•

je přítomen ve 107 zemích světa

•

působí na 1 700 univerzitách

ročně:

•

pořádá 470 konferencí

•

zprostředkuje 5 500 zahraničních stáží

•

dá příležitost 7 700 lidem vést si svůj tým

AIESEC Česká republika:

•

má 330 členů

•

ročně zprostředkuje více než 200 zahraničních stáží

AIESEC je svět příležitostí
AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě. Ve více než 100 zemích a teritoriích sdružuje 50 000 studentů,
kterým umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti.

AIESEC přistupuje inovativním způsobem k angažování a rozvoji mladých lidí. Kromě toho, že umožňuje budovat si širokou síť
osobních kontaktů, jim také pomáhá určit si cestu, kterou se ve svém životě do budoucna vydají, a stanovit si ambice, kterých
chtějí dosáhnout.

Naši partneři, jež pochází z různých sektorů, na AIESEC pohlíží jako na možnost podpořit mladé lidi a získat přístup k

talentovaným studentům.

AIESEC je otevřen pro všechny studenty, kteří chtějí aktivně pracovat na svém osobním rozvoji, jsou flexibilní, komunikativní,
rádi pracují v týmu a nemají problém s kulturním porozuměním. Jednoduše řečeno, AIESEC rozvíjí mladé lidi.

Při

práci

v
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managementem, marketingem, financemi, PR, prodejem apod. V reálném firemním prostředí si tak ověřují znalosti

získané na univerzitě.

Proto už více než 60 let jsme pro významné firmy a organizace po celém světě přirozeným zdrojem mladých talentů. Naši
členové díky tomu zúročují své znalosti a dovednosti nabyté v AIESEC ve své další kariéře.

Naše vize a hodnoty
Kdo jsme

AIESEC je globální, nepolitická, nezávislá, nezisková organizace, která je vedená studenty a absolventy vysokých škol. Členové

se zajímají o různá světová témata, leadership a management. AIESEC nediskriminuje podle barvy pleti, rasy, pohlaví, sexuální
orientace, víry, etnického nebo sociální původu.

Naše vize
Mír a naplnění lidského potenciálu.

Naše práce
AIESEC poskytuje svým členům praktické vzdělání ve vedení, dále nabízí zahraniční praxe a možnost se zapojit při globálních
diskuzích.

Naše hodnoty

Chceme být příkladem pro správné vedení lidí pomocí našeho jednání a výsledků. Bereme na sebe plnou zodpovědnost za
vzdělání a rozvoj potenciálu ostatních.

Jsme jednotní a transparentní v rozhodování a jednání. Plníme naše závazky a chováme se podle zásad naší identity.

Učíme se různými způsoby života a názory, které nám prezentují lidé v našem multikulturním okolí. Respektujeme a
podporujeme aktivně každého jednotlivce.

Vytváříme dynamické prostředí aktivní a entusiastickou spoluúčastí každého člena. Jsme hrdí a rádi za to, že jsme součástí
AIESEC.

Naším cílem je dosáhnout co největší kvality ve všem, co děláme. Hledáme cesty zlepšení pomocí kreativity a inovace.

Jednáme tak, aby se mohla naše organizace vyvíjet stále dál a byla více přínosná pro svoje okolí. Rozhodujeme se s ohledem
na budoucí generace.

