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Ambrela hľadá stážistu alebo stážistku 

- Bavia ťa verejné politiky a chceš byť pri ich tvorbe? 

- Chceš si vyskúšať prácu v mimovládnej organizácii? 

- Zaujímaš sa o medzinárodné vzťahy? 

Ak si odpovedal(a) na všetky tri odpovede kladne potom neváhaj a prihlás saJ 

 

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 

27 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (20 riadnych členov a 7 

pozorovateľov), ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu 

rozvojovému vzdelávaniu doma a/alebo v zahraničí a už viac ako 16 rokov zastupuje ich 

spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí. 

 

Viac info o Ambrele nájdeš tu: http://ambrela.org/ 

 

Čo získaš: 

• možnosť byť v centre diania, pri tvorbe politík a na stretnutiach, kde presadzujeme 

lepšiu víziu Slovenska 

• pracovnú skúsenosť v medzinárodnom prostredí, 

• stáž v rozvíjajúcej sa organizácii s priestorom na sebarealizáciu a uplatnenie kreativity, 

• stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí menia našu spoločnosť k lepšiemu, 

• flexibilný pracovný čas, 

• super kávu a zaujímavé jedlá z rôznych končín svetaJ 

 

Čo bude náplňou tvojej práce: 

 

- Spoluorganizácia podujatí pre mimovládne organizácie, firmy a verejnú správu 

- Spoluúčasť na stretnutiach s aktérmi verejnej správy, s firmami či pracovníkmi MVO 

- Tvorba a spracúvanie zápisov a akčných bodov zo stretnutí 
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- Štúdium a vyhľadávanie strategických dokumentov týkajúcich sa rozvojovej 

spolupráce 

- Administratívna výpomoc 

Ako si ťa predstavujeme: 

- Študent/ka vysokej školy – spoločenské vedy, ekonomické vedy,  

- Zodpovedný a tímový človek. 

- Anglický jazyk máš na veľmi dobrej úrovni. 

- Máš nadšenie pre medzinárodné vzťahy, spoločenské dianie. 

- Si ochotný/á rešpektovať prácu, ktorá niekedy neprináša krátkodobé, rýchle 

a viditeľné výsledky. 

Podmienky: 

- Ide o neplatenú, dobrovoľnícku stáž v záujmovom združení. 

- Časová flexibilita podľa rozvrhu študenta/tky. 

- Stáž trvá min. 3 mesiace, odpracovať treba min. 15 hodín do týždňa. (časť môžeš 

aj na diaľku večer, cez víkend a pod., najmä v čase korony) 

- Po skončení stáže dostaneš certifikát/potvrdenie o absolvovaní stáže. 

V prípade záujmu u nás stážovať, nám pošli do 15.02.2021 na 

daniel.kaba@ambrela.org: 

- Životopis. 

- Motivačný list v angličtine (max 1500 znakov). 

- Súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Ďakujeme už vopred všetkým uchádzačom a uchádzačkám za záujem stážovať v Ambrele. 

Kontaktovať však budeme iba vybraných uchádzačov alebo uchádzačky, najviac 

spĺňajúcich požadované kritériá. 

 


