
                                                                   

 

Regulamin konkursu „ Wygraj Staż w Parlamencie Europejskim” 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Biuro Jarosława Dudy, Posła do Parlamentu Europejskiego.  

§ 2 

Przedmiotem konkursu są dwa płatne staże dla studentów dolnośląskich i opolskich uczelni, 

ufundowane przez Jarosława Dudę, Posła do Parlamentu Europejskiego.  

 

§ 3 

Celem stażu jest zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez umożliwienie im zdobycia 

nowej wiedzy i umiejętności. 

 

§ 4  

 

1. Staże będą trwały sześć tygodni i odbędą się w biurze poselskim Jarosława Dudy w Brukseli. 

Każdy stażysta otrzyma stypendium w wysokości 1500 euro na pokrycie kosztów podróży i 

zakwaterowania w Brukseli.  

 

2. W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci, zainteresowani kwestiami polityk europejskich, w tym: 

polityki zatrudnienia, polityki społecznej, włączeniem społecznym, wyrównywaniem szans oraz 

polityką regionalną.  

 

§ 5 

1. Koszty ubezpieczenia w okresie trwania stażu ponosi biuro Posła Jarosława Dudy. 

2. Warunki uczestnictwa w rekrutacji: 

- biegła znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego (w mowie i w piśmie) 

- biegła obsługa komputera w zakresie pakietu ms office 

- wiedza na temat instytucji europejskich i ich zadań 

- dobre wyniki w nauce  

 



     3.    Biuro poselskie od kandydata oczekuje: 

- zaangażowania, elastyczności, gotowości do pracy w nienormowanym czasie  

- podejmowania różnorodnych zadań 

- nienagannej kultury osobistej 

- umiejętności pracy w zespole 

- radzenia sobie z presją czasu oraz samodzielności w realizacji powierzonych zadań 

- umiejętności komunikacyjnych 

§ 6 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest terminowe wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz 

przesłanie listu motywacyjnego 

2. Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej www.jaroslawduda.pl 

3. Listy motywacyjne i formularze należy składać drogą elektroniczną na adres: 

europosel.jduda@gmail.com  

4. Termin składania formularzy zgłoszeniowych oraz nadsyłania listów motywacyjnych upływa 15 

grudnia 2019r. 

 

§ 7 

1. Preselekcja na staże zostanie przeprowadzona przez pracowników biura Posła Jarosława Dudy w 

Parlamencie Europejskim.   

2. W drodze preselekcji wyłonieni zostaną finaliści.                                          

3. Uczestnicy wybrani w drodze preselekcji zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, ko 

terminie którego zostaną powiadomieni drogą mailową. 

 

§ 8 

 

1. W wyniku finału konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu oraz kandydat rezerwowy. 

2 . Organizator może podjąć decyzję o niewyłonieniu laureatów, wówczas procedura konkursowa 

zostanie powtórzona.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, w szczególności do 

zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów konkursu. 
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