
 

Prihláste sa na stáž v Európskom parlamente. Čas
máte do konca júna
 
Chceli by ste pracovať v medzinárodnom a multijazyčnom prostredí a vidieť, ako sa
prijíma nová európska legislatíva? Prihláste sa na stáž v Európskom parlamente a
získajte cenné skúsenosti.
 

Európsky parlament je miestom, kde sa vedú dôležité politické debaty a prijímajú rozhodnutia,
ktoré ovplyvňujú životy pol miliardy občanov EÚ. Jeho poslanci zastupujú záujmy občanov, ktorí
si ich volia v priamych voľbách a dohliadajú na to, aby aj ostatné inštitúcie EÚ pracovali
demokraticky.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eurovolby-2019


Pre mladých ľudí, ktorých zaujíma, ako sa vytvára európska politika, máme ponuku viacerých
stáží, počas ktorých môžu nabrať cenné skúsenosti a vytvoriť kontakty.
 

Na stáž sa môžete prihlásiť do 30. júna na tomto webe, pričom si môžete podať žiadosť o
najviac tri stáže. Ak budete vybraný(á), môžete u nás pracovať od 1. októbra 2020 do 28.
februára 2021. 
 
Ak ste sa na nejakú stáž už raz prihlásili a nevybrali vás, ak spĺňate požiadavky, môžete sa na
ňu prihlásiť znovu.
 

Záujemcovia o stáž Roberta Schumana musia:
• mať minimálne 18 rokov;

• spĺňať jazykové požiadavky

• mať vysokoškolský diplom;

• spĺňať podmienku, že zatiaľ nepracovali viac ako dva po sebe idúce mesiace v niektorej
inštitúcii alebo orgáne EÚ;

• a počas šiestich mesiacov pred začiatkom stáže sa nezúčastnili študijnej ani výskumnej
návštevy.

Ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie o možnostiach stáží v Európskom parlamente
Prihlasovací formulár. Termín do 30. júna 2020
Najčastejšie kladené otázky o stážach v Európskom parlamente
Európsky parlament na Instagrame
Európsky parlament na Facebooku
Zapíšte sa do našej komunity spoločne.eu
FB stránka o stážach v Európskom parlamente
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https://ep-stages.gestmax.eu/search
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://ep-stages.gestmax.eu/uploads/faq-en.pdf
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en
https://www.facebook.com/europeanparliament
http://www.europarl.europa.eu/together/sk/
https://www.facebook.com/EuropeanParliamentTraineeships

