Dołącz do zespołu Łódzkie House w Brukseli!
Łódzkie House – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz European Projects Association (EPA)
poszukują osoby, która dołączy do zespołu od września 2017 w Brukseli na 3-4 miesięczny staż w ramach programu
Erasmus+ Praktyki.
Interesujesz się polityką Unii Europejskiej? Chcesz zdobyć nowe umiejętności w zakresie tworzenia i realizacji
projektów międzynarodowych? Chcesz zobaczyć od kuchni, jak wygląda praca w otoczeniu instytucji europejskich
i w jaki sposób nasz region współpracuje z innymi regionami europejskimi?
Czego możesz się spodziewać:









Pomożesz nam w zorganizowaniu międzynarodowego seminarium w ramach Europejskiego Tygodnia
Miast i Regionów – największego kongresu europejskiej polityki regionalnej;
Będziesz mieć możliwość regularnego uczestniczenia w konferencjach i seminariach organizowanych
przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz inne instytucje i organizacje w Brukseli, np.
Europejską Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN);
Będziesz monitorować najnowsze publikacje oraz informować interesariuszy w naszym regionie na
temat aktualnych i nowych polityk europejskich;
Będziesz przygotowywać materiały i informacje do publikacji na naszej stronie internetowej oraz w
mediach społecznościowych;
Pomożesz nam w przygotowywaniu programów wizyt studyjnych oraz kwestii organizacyjnych z tym
związanych;
Będziesz tworzyć z nami wnioski projektowe oraz poszukiwać partnerów do projektów
międzynarodowych w Brukseli oraz w regionie;
Będziesz współpracować z pracownikami Biura w zakresie realizacji innych bieżących zadań Biura.

Kogo poszukujemy:







Jesteś studentem IV lub V roku studiów albo świeżym absolwentem;
Posiadasz co najmniej bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość innych
języków obcych, np. j. francuskiego, będzie dodatkowym atutem);
Jesteś osobą komunikatywną i otwartą na międzynarodowe wyzwania w Brukseli;
Chętnie się uczysz i chcesz zdobyć nowe umiejętności w zakresie polityk europejskich oraz projektów
międzynarodowych;
Nie sprawia Ci kłopotu formułowanie pism oraz krótkich notatek prasowych w języku polskim;
Potrafisz obsługiwać pakiet MS Office.

Istnieje możliwość skorzystania z pokoju gościnnego w Biurze na cały okres trwania stażu. Staż jest bezpłatny, ale
będziesz otrzymywać stypendium z programu Erasmus+ Praktyki.
Jak aplikować?
Prześlij swoje CV w formacie EuroPass oraz list motywacyjny w języku angielskim (1 strona) na adres:
projekty.międzynarodowe@lodzkie.pl do 12 czerwca 2017 r. do godz. 17.00 CET.
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