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Študuješ na univerzite a rozmýšľaš, kde získať nové skúsenosti a zlepšiť jazykové schopnosti? Táto 

ponuka je tu priamo pre Teba. 

Ak uvažuješ nad tým, že by si chcel vycestovať do zahraničia a využiť poznatky, ktoré si nadobudol na 

svojej univerzite a priučiť sa niečomu novému, prihlás sa na Erasmus+ a skús stáž v

EDUCA International, o.p.s. je nezisková orga

vzdelávania. Je zapojená do niekoľkých európskych projektov, ako už spomínaný Erasmus+ aj do 

niekoľkých ďalších, ktoré pomáhajú mladým v

Naučíš sa pracovať v medzinárodnom prostredí a

ktoré budú využiteľné v zamestnaní na všetkých vysokých školách a inštitúciách, ktoré sú zapojené 

do európskych programov. Získaš jedinečné schopnosti a

Tvojou prácou by bola každode

Európe. Nadobudneš neoceniteľné 

možnosť zúčastniť sa na konferenciách a

a využiteľných informácií. Budeš pomáhať ostatným študentom a absolventom so stážami 

a výukou cudzích jazykov, taktiež participovať 

mladých bez kvalifikácie.  

Získaš skúsenosti v problematike európskych grantov a

partnermi. Toto sú medzinárodné skúsenosti, ktoré inde nezískaš!

Nástup je možný kedykoľvek, na základe do

Dúfame, že ťa naša ponuka zaujala. Sleduj informácie na webových stránkach svojej univerzity, podaj 

včas prihlášku na Erasmus+ stáž a

V prípade záujmu nám napíš na educaops@gmail.co

 

Tešíme sa na Teba, 

EDUCA International, o.p.s. Praha

 

 
 

Erasmus+ ponuka pracovnej stáže 

EDUCA International, o.p.s. Praha 

 

rozmýšľaš, kde získať nové skúsenosti a zlepšiť jazykové schopnosti? Táto 

Ak uvažuješ nad tým, že by si chcel vycestovať do zahraničia a využiť poznatky, ktoré si nadobudol na 

svojej univerzite a priučiť sa niečomu novému, prihlás sa na Erasmus+ a skús stáž v

EDUCA International, o.p.s. je nezisková organizácia zameraná na podporu mladých ľudí v

vzdelávania. Je zapojená do niekoľkých európskych projektov, ako už spomínaný Erasmus+ aj do 

niekoľkých ďalších, ktoré pomáhajú mladým v ich profesnom živote. 

medzinárodnom prostredí a zdokonalíš si komunikačné aj odborné zručnosti, 

zamestnaní na všetkých vysokých školách a inštitúciách, ktoré sú zapojené 

Získaš jedinečné schopnosti a skúsenosti práce v NGO. 

Tvojou prácou by bola každodenná komunikácia so študentami, univerzitami a

neoceniteľné skúsenosti v tvorbe a realizácii európskych projektov

možnosť zúčastniť sa na konferenciách a odborných seminároch, ktoré sú plné zaujímavých 

využiteľných informácií. Budeš pomáhať ostatným študentom a absolventom so stážami 

výukou cudzích jazykov, taktiež participovať na projektoch o zavádzaní neformálnych metód pre 

problematike európskych grantov a projektov a naučíš sa jednať s

partnermi. Toto sú medzinárodné skúsenosti, ktoré inde nezískaš! 

Nástup je možný kedykoľvek, na základe dohody v období  2019 – 2021. 

Dúfame, že ťa naša ponuka zaujala. Sleduj informácie na webových stránkach svojej univerzity, podaj 

včas prihlášku na Erasmus+ stáž a príď si do Prahy po nové zážitky a skúsenosti. 

educaops@gmail.com. 
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rozmýšľaš, kde získať nové skúsenosti a zlepšiť jazykové schopnosti? Táto 

Ak uvažuješ nad tým, že by si chcel vycestovať do zahraničia a využiť poznatky, ktoré si nadobudol na 

svojej univerzite a priučiť sa niečomu novému, prihlás sa na Erasmus+ a skús stáž v stovežatej Prahe. 
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realizácii európskych projektov. Budeš mať 

odborných seminároch, ktoré sú plné zaujímavých 

využiteľných informácií. Budeš pomáhať ostatným študentom a absolventom so stážami 
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