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Chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę i jednocześnie zdobyć cenne
doświadczenie w pracy w międzynarodowej instytucji? Nie czekaj, zgłoś
się na staż do Komisji Europejskiej! Rekrutacja do bieżącej edycji
trwa do 31 sierpnia, a początek stażu już 1 marca 2017 roku. Miejscem
stażu
niekoniecznie
musi
być
Bruksela,
może
to
być
również
Przedstawicielstwo KE w dowolnym kraju UE
Staż w KE trwa pięć miesięcy i odbywa się w dwóch edycjach: wiosennej
(marzec-lipiec) oraz jesiennej (październik-luty). Wszyscy stażyści
pracują w pełnym wymiarze (8 godzin dziennie), za swoją pracę
otrzymują wynagrodzenie (ok. 1000 euro miesięcznie). Staż można odbyć
we wszystkich dyrekcjach i służbach Komisji Europejskiej. Co ciekawe,
miejscem stażu niekoniecznie musi być Bruksela, może to być również
Przedstawicielstwo KE w dowolnym kraju UE.
Staże w Komisji Europejskiej nie bez powodu cieszą się ogromną
popularnością. Ze względu na prestiż, są one wysoko cenione zarówno
przez pracodawców, jak i samych stażystów: - Staż w Komisji
Europejskiej to bez wątpienia świetne doświadczenie pod każdym
względem, a te pięć miesięcy zleciało zdecydowanie za szybko! Polecam
każdemu, kto nie tylko chce nauczyć się wielu nowych rzeczy, ale też
przeżyć coś pozytywnego i wartościowego – tak wspomina swój staż Anna
Kurpanik.
Aby zgłosić się na staż, należy mieć dyplom licencjata lub magistra,
posługiwać się biegle jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej
(np. polskim) oraz znać bardzo dobrze jeden z języków roboczych UE
(angielski, francuski lub niemiecki). Nie preferujemy absolwentów
konkretnych kierunków. W KE pracują specjaliści wielu dziedzin,
dlatego każdy znajdzie tu odpowiednie miejsce dla siebie.
Procedura
naboru
jest
bardzo
prosta:
na
początek
wystarczy
zarejestrować się na stronie www.ec.europa.eu/stages i wypełnić
formularz zgłoszeniowy. Zawiera on typowe dane rekrutacyjne, takie
jak: wykształcenie, znajomość języków obcych czy ew. zdobyte wcześniej
doświadczenie zawodowe. Oprócz tego należy uzasadnić, dlaczego to
właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem/kandydatką do odbycia stażu.
Ważnym
elementem
aplikacji
jest
wybór
tematyki
stażu,
która
najbardziej nas interesuje i najlepiej odpowiada naszemu profilowi.
Wybrane osoby zostaną poproszone o przesłanie w wersji elektronicznej
dokumentów potwierdzających informacje podane wcześniej w formularzu.
Następnie trafią one do tzw. Niebieskiej Księgi (Blue Book). To
właśnie spośród tych kandydatów poszczególne dyrekcje i służby Komisji
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Europejskiej wybiorą ok. 600 osób, którym zostaną złożone oferty
odbycia stażu (czasem dodatkowo przeprowadzane są telefoniczne rozmowy
kwalifikacyjne). Liczba stażystów z każdego kraju UE zależy od jego
populacji i liczby zgłoszeń w danej edycji.
Warto pamiętać, że staż w Komisji Europejskiej można odbyć tylko raz i
- co ważne - nie oznacza on automatycznie późniejszego zatrudnienia.
Wszyscy chętni do pracy w strukturach Unii Europejskiej muszą
przystąpić do konkursu organizowanego przez Europejski Urząd Doboru
Kadr (EPSO). Szczegóły można znaleźć pod adresem: www.europa.eu/epso.
Więcej informacji na temat staży oraz formularz aplikacyjny
dostępne na stronie internetowej: www.ec.europa.eu/stages.
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