Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Hanušovice, 21.1.2014

Nabídka placené pracovní stáže v

Evropské asociaci LEADER pro rozvoj
venkova v Bruselu
NS MAS ČR nabízí ve spolupráci s Evropskou asociací LEADER pro rozvoj venkova
(ELARD) v rámci českého předsednictví unikátní možnost placené pracovní stáže v
kanceláři ELARD v Bruselu na dobu 6 - 7 měsíců.
Co požadujeme?
- minimálně středoškolské vzdělání, výhodou vysokoškolské vzdělání
- výbornou znalost anglického jazyka písmem i slovem
- znalost dalších jazyků výhodou, předpokládá se znalost ještě alespoň jednoho
cizího jazyka na komunikativní úrovni
- výbornou znalost problematiky evropské integrace, zejména institucionální
struktury EU a jednotlivých politik
- flexibilitu, samostatnost, nasazení, dobré vyjadřovací schopnosti, vystupování
a ochotu učit se novým věcem
- znalost problematiky projektového a dotačního managementu
- nástup mezi 15. únorem a 1. březnem 2014
Co nabízíme?
- zajímavou práci v dynamickém prostředí evropských institucí v Bruselu, v
bezprostřední blízkosti a každodenním kontaktu
- kontakty a praktické zkušenosti s vyjednávacím procesem v institucích EU a
monitoringem a připomínkováním evropské legislativy
- kontakty s členskými organizacemi ELARD napříč zeměmi EU i partnerskými
organizacemi zastupujícími zájmy v Evropské unii
- délku stáže po dobu 6 - 7 měsíců (do 31. srpna 2013), s možností dalšího navázání
spolupráce již v rámci ELARD
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- příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pobytem v Bruselu ve výši 1 000 EUR
měsíčně
- bližší informace k činnosti a poslání ELARD najdete na www.elard.eu

Strana 2/2

Jak se přihlásit?
- zasláním strukturovaného životopisu v ČJ i AJ,
- doložením dosaženého vzdělání, případně jazykové kvalifikace (není podmínkou),
- krátkého motivačního dopisu v ČJ i AJ (cca půl stránky formátu A4 každá z
jazykových verzí)
- doporučení některého z bývalých VŠ pedagogů či zaměstnavatelů (v ČJ vč. uvedení
kontaktních údajů)

Všechny výše uvedené podklady zašlete do 27. 1. 2014 na email o.spikova@nsmascr.cz

Vybraní zájemci postoupí k ústnímu pohovoru, který bude probíhat v anglickém jazyce
31. 1. 2014 cca od 12.00 v Praze (zájemcům bude upřesněno).

Případné dotazy zasílejte na zástupce NS MAS ČR v ELARD Radima Sršně na email
radimbz@seznam.cz nebo konzultujte na tel. +420 603 578 141.

Ing. František Winter
předseda NS MAS ČR
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