
 

Ponuka stáže v Bruseli v roku 2020 

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja (KSK) pri EÚ v Bruseli otvára možnosť 

absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020.  

Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí 

majú aktívnu znalosť anglického jazyka (francúzsky jazyk je výhodou), záujem 

o medzinárodné a európske dianie, regionálnu politiku EÚ a fungovanie európskych 

inštitúcií. Navyše sa očakáva proaktívny prístup k práci, iniciatíva prispievať k chodu 

činností Kancelárie a snaha učiť sa nové veci a získavať nové skúsenosti.  

 

 

Podmienky stáže  

• stáž je určená iba pre študentov, ktorí úspešne ukončili vysokoškolské štúdium 

1.stupňa 

• stáž je neplatená zo strany KSK, s možnosťou jej financovania prostredníctvom 

programu Erasmus+ 

• minimálna dĺžka stáže 3 mesiace 

• nástup na stáž na základe vzájomnej dohody 

 

 

 

 

 

 



Čo očakávame od stážistu/ky? 

• Proaktívny prístup k práci a vlastnú iniciatívu 

• Záujem o regionálnu politiku EÚ a prehľad v medzinárodnom dianí 

• Komunikačné a organizačné schopnosti (pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí 

a prezentácií) 

• Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom, znalosť francúzskeho jazyka 

výhodou 

• Spoľahlivosť, zodpovednosť, dochvíľnosť a precíznosť 

 

Prínosy stáže 

• Skúsenosť s fungovaním slovenskej inštitúcie pôsobiacej v Bruseli 

• Osvojenie si vedomostí z oblasti regionálnej politiky EÚ a fungovania európskych 

inštitúcií ako napr. Výbor regiónov 

• Nadobudnutie skúseností s organizáciou kultúrnych podujatí a prezentácií 

• Účasť na relevantných konferenciách a seminároch 

 

Náplň práce stážistu/ky 

• Pomoc pri príprave a účasť na kultúrnych podujatiach a prezentáciách organizovaných 

kanceláriou KSK 

• Účasť na relevantných konferenciách a seminároch a príprava výstupov a materiálov 

pre potreby kancelárie 

• Participácia na každodennom chode kancelárie 

• Propagácia kancelárie KSK a jej činností na sociálnych sieťach  

 

V prípade záujmu o stáž pošlite svoj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom 

jazyku na emailovú adresu: dasa.ziduliakova@vucke.sk. V motivačnom liste prosím uveďte 

preferovaný dátum nástupu na stáž a dĺžku stáže.  

Pre viac informácií nás prosím neváhajte kontaktovať na emailovej adrese 

dasa.ziduliakova@vucke.sk.  

Tešíme sa na spoločnú spoluprácu! 
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