Секоја година Европската Комисија дава можност за петмесечен платен стаж (двапати во
годината) на околу 1300 стажанти во областа на администрација и превод на ЕУ.
Почнувајќи од 1 март или 1 октомври, стажантите од прва рака се стекнуваат со искуство за
креирање на ЕУ политики во една мултикултурна средина.

За стажот
Стажот се спроведува во Европската Комисија (агенции и тела) од кои повеќето се сместени во
Брисел, но исто така Луксембург и низ Европската Унија.
Содржината на работните обврски зависи од работната задача која е доделена. Па така на
пример постои можност да работите на најразлични области и политики, како што се човечки
ресурси, политики од животна средина, право на конкуренција итн.

Аплицирање и термини
Прием на апликации
Аплицирањето се врши online во следните чекори:


Регистрација за ЕУ корисничка сметка;



Потполнување на апликација и испраќање на апликацијата.

Датуми


За стаж кој започнува почеток на октомври 2019: повик за аплицирање во јануари 2019 г.



За стаж кој започнува почеток на март 2020: повик за аплицирање во јули- август 2019г.

Повеќе информации за процедурата за аплицирање може да најдете на следниот линк:
https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/application-procedure_en

Кој може да аплицира?
Стажот е отворен за сите ЕУ граѓани без ограничување на возраста. Ограничен број на места се
обезбедени за не ЕУ националности.

Критериуми
Генерални критериуми
Стажот е отворен за сите дипломирани студенти кој:
1.

Имаат универзитетска диплома или најмалку три годишни студии кој кореспондираат со
завршен циклус на додипломски студии.

2. Имаат многу добро познавање ( ниво C од Заедничка европска референт на рамка за
јазици-CEFRL) на два ЕУ јазици, од кој еден да биде од официјалните јазици: Англиски,
Француски или Германски. За не ЕУ националности потребно е познавање на еден ЕУ
официјален јазик.
3. Немаат претходно работно искуство од било кој вид, повеќе од 6 недели во било која ЕУ
институција, тело или агенција, ЕУ Делегација, ЕУ Парламент или Европскиот суд за
човекови права.

Селекција
Европската Комисија ги распоредува селектираните кандидати согласно внатрешните специфични
потреби и критериуми ( јазици, студии итн.). Вкупно 650 стажанти се селектираат за стаж по
сесија.
По извршена селекција, избраните кандидати добиваат опис на работни задачи за кои ќе бидат
задолжени за времетраење на стажот. Стажантот, добива финансиска поддршка од 1.176€
месечно.
За повеќе информации и детали Ве молиме посетете ја официјалната страна на Европската
Комисија за стажирање https://ec.europa.eu/stages/about_en

