STÁŽE
Studenti i absolventi vysokých škol se mohou
seznámit s fungováním jednotlivých evropských
institucí pomocí stáží, které tyto instituce
pravidelně vypisují.
Existuje vícero typů stáží – stáže pro absolventy,
strukturální stáže pro zaměstnance úřadů státní
správy v členských státech, stáže specifické. Co se
týká doby trvání, délka specifických stáží může mít
trvání jen několika týdnů, standardní délka institučních stáží je pak 5 měsíců. Některé stáže jsou
bezplatné, většina jich je však honorovaných v rozmezí od 900 – 1000 eur za měsíc tak, aby pokryly
zvýšené životní náklady na pobyt v Bruselu.
Nejvíce stážistů je pravidelně nastupuje do Evropské komise a do Evropského parlamentu, v menším
měřítku ostatní evropské instituce.
V následující tabulce je uveden stručný přehled jednotlivých stáží.
ZAMĚSTNÁNÍ
Aktuální pracovní nabídky naleznete na stránkách EPSO.
PŘÍPRAVA NA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO INSTITUCÍ EU
EPSO (Evropský úřad pro výběr personálu) na základě průzkumu všemi institucemi zjistil, které
schopnosti jsou vyžadovány na jednotlivé pozice, a dle toho sestavil ve spolupráci s renomovanými
firmami odpovídající sérii testů. Tento způsob testování se velmi dobře osvědčil a na jeho základě
jsou v posledních letech vybírání v několika-kolových výběrových řízeních evropští úředníci.
Test sám osobě prověřuje vrozené či získané dovednosti, proto je důležité seznámit se v předstihu se
strukturou výběrového řízení.

Co neopomenout při přípravě:





prostudovat si materiál k Úřednímu věstníku, kde jsou informace o průběhu výběrového
řízení a stručný materiál o jednotlivých krocích výběrového řízení
na stránkách EPSO se seznámit s přihlášením na stáže + shlédnout stručný přehled stáží
(uvádějící délku stáže, plat, termín pro podání přihlášek)
zkusit si vypracovat vzorové testy výběrového řízení zveřejněné na stránkách EPSO, či si
opatřit publikace obsahující vzorové testy a snadno dostupné v bruselských knihkupectvích
lze požádat Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu o poskytnutí zkušeností a rad od předchozích
účastníků výběrového řízení (zájemce sám kontaktuje Stálé zastoupení a sjedná si schůzku
v hodnotícím středisku v Bruselu)

Za zmínku stojí také bruselský veletrh EU Careers, virtual career fair, kde se uchazeči každoročně
mohou dozvědět podrobné informace o výběrovém řízení, pracovních nabídkách apod.

Příprava
Příprava těsně před testováním jak v předvýběrové (computer base testing - CBT), tak hodnotící fázi
(Assessment Centre)







testování je velmi náročné – uchazeči jsou zahrnuti spousty dotazy (od CBT) a informacemi
(od AC), tudíž je důležitá schopnost zvládat stres a umět se zorientovat ve větším množství
informací
CBT probíhají v každém členském státě EU + i v dalších (New York, Toronto, Sydney, Peking,
Tokyo, Ženeva), není tedy nutné cestovat do Bruselu
Testování trvá cca 3 hodiny s jednou desetiminutovou přestávkou. Do testovací místnosti
není povoleno cokoliv vnášet, ani potraviny či nápoje. Uchazeči obdrží zpravidla tužku, gumu,
poznámkovou tabulku na psaní a kalkulačku. Je doporučováno využít přestávku a během
testu pracovat rychle, jelikož časové hranice jsou striktně dodržovány.
Testování v AC probíhá v Bruselu po celý den. Je dobré přijet do Bruselu o jeden den předem a
přespat v ubytovacím zařízení. Během testování uchazeči plní úkoly, které simulují určitý
pracovní proces, během kterého vždy dva hodnotitelé sledují výkon uchazeče.

