
Ponuka stáže 

Európska migračná agentúra 

Miesto výkonu stáže  

Palisády 29, Bratislava  

Druh a trvanie stáže  

Trojmesačná stáž s možnosťou predĺženia na 6 mesiacov.  

Termín nástupu  

20.1.2020 (preferujeme čo najskorší možný termín nástupu) 

Celková mzda 

Stáž nie je honorovaná. V prípade dlhodobejšej spolupráce (nad 3 mesiace) je možná dohoda na finančnom 

príspevku. 

Informácie o stáži 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Európska migračná agentúra (EMA) hľadá do svojho tímu študentku/študenta denného alebo diaľkového 

štúdia odborov práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov, s výbornou znalosťou slovenského 

a anglického jazyka, ktorá/ý je zodpovedná/ý, komunikatívna/ý a zaujíma sa o projektový manažment 

a tému migrácie, na troj- až šesťmesačnú stáž v priestoroch kancelárie EMA na bratislavských Palisádach. 

 

Projekty, na ktorých EMA aktuálne pracuje, sa týkajú tém návratov slovenských pracovníkov, študentskej a 

pracovnej mobility zahraničných študentov a mladých odborníkov, najmä v oblasti IT. Projekty sú 

financované SlovakAid, Ministerstvom zahraničných veci a európskych záležitostí SR a Európskou 

komisiou. 

 

Stážista/stážistka bude zodpovedný za: 

 

• pomoc pri realizácii projektových aktivít v súlade so zmluvami o dotáciách na projekty, 

• pomoc pri administrácii úradných a projektových dokumentov vrátane finančných správ, 

• pomoc pri správe webovej stránky a príprave propagačných materiálov a iných PR aktivitách,  

• spracovanie týždenného monitoringu médií v oblasti migrácie, 

• občasné preklady z/do anglického jazyka a príprava jednoduchých článkov na webovú stránku organizácie. 

 

Požiadavky na stážistu: 

 

Vzdelanie a skúsenosti: 

 

• Študent denného alebo diaľkového štúdia v odboroch práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov, 

• Záujem o témy migrácie a projektového manažmentu, 

• Dobrá úroveň počítačovej gramotnosti, najmä dobrá znalosť MS Office,  

• Pripravenosť vzdelávať sa a študovať si nové informácie,  

• Anglický jazyk – úroveň B2. 

Základná zložka mzdy a pracovný čas 

• 16- až 20-hodinový pracovný týždeň s možnosťou rozvrhnutia pracovného času podľa dohody. 

Výhody a benefity 

• Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii, 

• Možnosť získať skúsenosti s koordináciou projektov podporených rôznymi donormi, 



• Príležitosť zoznámiť sa s problematikou migrácie a fungovaním mimovládnej organizácie aktívnej v tejto 

oblasti, 

• Príjemné kancelárske priestory v areáli Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, 

• Rozvrhnutie pracovného času podľa dohody, 

• Možnosť podieľať sa podľa záujmu na vývoji a príprave nových projektov, 

• Každý absolvent stáže dostane odporúčací list s detailným popisom stáže, pracovnej náplne a získaných 

zručností. 

Informácie o výberovom konaní 

Ak Vás ponuka zaujala, svoje CV a krátky motivačný list pošlite na info@migrationagency.eu do 

31.12.2019. Do predmetu emailu uveďte Stážista.  

 

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky. Predpokladaný termín ukončenia 

výberového konania je 15.1.2020.  

 

V tejto fáze ponúkame možnosť troj- až šesťmesačnej stáže s prípadnou možnosťou predĺženia. 

Požiadavky na stážistu 

Vzdelanie v odbore 

• Denné alebo externé štúdium v odboroch práva, politológie alebo medzinárodných vzťahov  

 

Jazykové znalosti 

 

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2) 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

• Aktívny a iniciatívny prístup,  

• Záujem o oblasti činnosti organizácie. 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Európska migračná agentúra (EMA) je mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave. Poslaním EMA je 

podporovať, pripravovať a realizovať inovatívne a komplexné migračné politiky a projektové aktivity na 

národnej a medzinárodnej úrovni v oblastiach medzinárodnej migrácie vrátane študentskej a pracovnej 

migrácie a rozvojovej pomoci. EMA spolupracuje s relevantnými aktérmi vrátane mimovládnych 

organizácií, štátnych inštitúcií, medzinárodných organizácií, združení zamestnávateľov, odborových zväzov, 

samosprávy a občianskej spoločnosti v Slovenskej republike a v zahraničí. 

Adresa spoločnosti 

Európska migračná agentúra (EMA) 

Palisády 29 

811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 

https://www.migrationagency.eu 

Kontakt 

https://www.migrationagency.eu/


Kontaktná osoba: Ing. Marián Vlasatý 

Tel.: +421 917 432 640 

E-mail: info@migrationagency.eu  
 

tel:&#x2B;421917432640
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3736588&inc_stat=1

