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Trenerka:

Unia Europejska 
dla młodych

A K A D E M I A  T A L E N TÓ W  M UE R

materiały uzupełniające

Dlaczego praca w Unii dobry pomysł na karierę?
W jakich obszarach zatrudnia Unia Europejska?
Jakie możliwości staży oferuję Unia?
Co oferuje Unia dla młodych?

W TYM EBOOKU ZNAJDZIESZ:

PEŁNA LEKCJA z video i podcastem
na akademiarealna.pl/e-learning



1. Bardzo konkurencyjne zarobki 
Unia oferuje konkurencyjną ofertę płac, która w połączeniu 
ze stabilnością zatrudnienia jest czymś bardzo atrakcyjnym 
na rynku pracy.

2. Możliwości rozwoju
Unia oferuje swoim pracownikom szeroką ofertę szkoleń i innych możliwości
poszerzania swoich kompetencji.

3. Międzynarodowe środowisko pracy 
Będziecie mogli poznać ludzi z całej Europy i z odmiennych kultur.

4. Możliwość pracy w państwach całej UE 
Najwięcej pracy jest w Brukseli i Luksemburgu, jednak agencje Unijne
zlokalizowane są w państwach całej Unii

5. Otwartość na wszystkich 
Unia jest otwarta na wszystkich, niezależnie od płci, rasy, religii, narodowości,
wieku, niepełnosprawności i wszelkich innych czynników
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Dlaczego praca w Unii 
to dobry pomysł na karierę?

Po  s t ud i ach . . .
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Staże w Unii Europejskiej 
Co war t o  w i edz i eć?

Trwają około pół roku
Kierowane są dla absolwentów studiów
Są one płatne około 1200 euro
Kluczowa jest znajomość języków obcych
Mają miejsce zazwyczaj w Brukseli lub Luksemburgu
Zgłoszeń jest bardzo wiele, ale warto próbować

uczestniczą i organizują spotkania, grupy zadaniowe, fora, wysłuchania,

odpowiadają na pytania
prowadzą projekty lub uczestniczą w nich.
Uczestniczą w codziennej pracy w jednostce

Stażyści:

publiczne/przemówienia publiczne, badania i opracowywanie dokumentacji,
raportów, konsultacji
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Kogo szuka UE?
T wo j a  s pec j a l i z ac j a

Administracja – możesz pracować
jako urzędnik w strukturach Unii

Prawo - możesz tworzyć lub konsultować
akty i dokumenty prawne, szczególnie jeśli
specjalizować się będziesz w prawie
europejskim

Stosunki zewnętrzne - a może by
tak dyplomacja?

Informatyka - programiści
i nie tylko!

Języki - potrzebne są
osoby, które potrafią
sprawnie komunikować się
w różnych językach

Zasoby ludzkie - czyli
rekrutacja nowych
pracowników 
do struktur Unii

Ekonomia -
specjaliści od
gospodarki,
finansów,
statystyki.
Analitycy. 
Jesteś dobra/y 
w liczbach?

Audyt - sprawdzanie jak
pracują inni i czy inne
jednostki Unii Europejskiej
funkcjonują bez zarzutu.

Pomocnicy - pracownicy sekretariatów, kierowcy, asystenci etc.

Nauka - naukowcy i
koordynatorzy badań
naukowych. 

Czasem nie zdajemy sobie sprawy jak wielu różnych specjalistów
potrzebnych jest do prawidłowego funkcjonowania wszystkich
projektów prowadzonych przez agencje i biura Unii Europejskiej. 
Tych zawodów jest tak wiele, że każdy może znaleźć coś dla siebie!
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