
Dlaczego warto pracować w instytucjach UE?

Praca dla ok. 450 mln obywateli ze wszystkich państw 

członkowskich

Możliwości rozwoju kariery i umiejętności

Praca w międzynarodowym środowisku w sercu Europy



W jakich instytucjach można znaleźć 
zatrudnienie?



Gdzie prowadzi kariera w instytucjach UE?

• BRUKSELA

• LUKSEMBURG

• 20% w pozostałych 

krajach członkowskich 

UE i na całym świecie







Poszukiwane profile

Proofreaders

Many

other

profiles



Rodzaje zatrudnienia

Permanent 
official

Contract
agent 

(CAST)

Temporary
agent

Interim 
staff

Freelance
Seconded
National
expert

Trainee



• 2 edycje rocznie

• Ścieżka administracyjna lub tłumaczeniowa

• 5 miesięcy

• 900 stażystów w każdej edycji

• 1200 € stypendium

Staż w Komisji Europejskiej



www.ec.europa.eu/stages 

Możliwość 
składania aplikacji 
od lipca (na 
marzec 2023 r.)



Świetna organizacja stażu

BIURO 
STAŻOWE

OPIEKUN 
STAŻU

KOMITET 
STAŻOWY

 Własne stanowisko 

pracy

 Ciekawe i 

odpowiedzialne 

zadania

 Zarządzanie czasem

 Dostarcza 

niezbędnych 

informacji

 Organizacja 

powitalnej konferencji 

i innych wydarzeń

 Grupy dyskusyjne

 Wyjazdy

 Imprezy 
integracyjne



Wymagania:

• wykształcenie wyższe

• znajomość jednego z języków roboczych UE (angielski, francuski lub

niemiecki)

• znajomość jednego z 24 języków oficjalnych UE (w tym j. polski)

Najbliższa rekrutacja na edycję marzec 2023 r.:

• składanie wniosków: lipiec-sierpień 2022 r.

• preselekcja: jesień 2022 r.

• selekcja ostateczna: styczeń 2023 r. 

Rekrutacja



Co jest ważne (ale nie niezbędne):

Wpisać osiągnięcia ze studiów (wyróżnienie, stypendium etc.).

Wpisać semestr Erasmus jako oddzielną pozycję.

Pisać krótko i na temat (motywacja, opisy pracy i studiów).

Mieć relewantne doświadczenie zawodowe/ wolontariackie o długości co 

najmniej 6 tygodni (polecam EDIC).

Mieć certyfikaty językowe na poziomie C1 z 2 języków roboczych 

(angielski+francuski lub angielski+niemiecki).

Preselekcja



Co jest ważne:

Trzeba się dopasować w motywacji i opisie dotychczas wykonywanych zadań 

do wyzwań, które są ważne dla konkretnego DG/ konkretnej jego jednostki.

Należy udowodnić, że odpowiada się na te wyzwania.

Dobrze jest przeczytać raport roczny danego DG przy pisaniu motywacji oraz 

przed ewentualną rozmową.

Specjalista od wszystkiego jest specjalistą od niczego.

Selekcja ostateczna



• https://www.ft.com/careerstarters

• https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/

c2dab20c-0414-408d-87b5-dd3c6e5dd9a5 European Commission: How to 

write clearly

• https://eutraining.eu/

• The Ultimate EU Test Book

• European Youth Parliament 

Na koniec – reklama

https://www.ft.com/careerstarters
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c2dab20c-0414-408d-87b5-dd3c6e5dd9a5
https://eutraining.eu/



