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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПО СВЕТА
Позиции в Европейската комисия
Стаж
Европейската комисия предлага платени 5-месечни стажове в периода октомврифевруари и март-юли.
Повече информация и предстоящи кампании за кандидатстване следете:
http://ec.europa.eu/stages/.

Позиции в Генералния секретариат на Съвета
Стаж
Генералният секретариат на Съвета предлага около 20 неплатени стажа годишно,
които са предназначени за студени от трета, четвърта или пета година, които трябва
да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс. Стажовете са
с продължителност от един до пет месеца и се провеждат в два периода: от 1 февруари
до 30 юни и от 1 септември до 31 януари.
В момента може да кандидатствате за стажовете, протичащи в периода 1 септември
2017 г. — 31 януари 2018 г.; крайният срок е 1 април 2017 г.
Повече информация за кандидатстването можете да намерите тук:
http://www.consilium.europa.eu/bg/general-secretariat/jobs/traineeships/how-to-apply/
Работни позиции
Генералният секретариат на Съвета търси да назначи директор в генерална дирекция
„Комуникация и информация“. Крайният срок за подаване на заявленията е 15
февруари 2017 г. Повече информация: http://www.consilium.europa.eu/bg/generalsecretariat/jobs/job-opportunities/

Позиции в Европейския парламент
Стаж
Европейският парламент приема кандидати за следните стажове:
- Задължителни стажове за обучение. До 1 юни 2017 г. се приемат кандидатури за
стаж с начална дата в периода 1 септември – 31 декември 2017 г.
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Повече информация:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D
0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5
- Стажове по писмен превод за лица, завършили университет. Стажът се провежда
в Люксембург. До 15 февруари 2017 г. се приемат кандидатури за стаж с начална дата
1 юли 2017 г.
Повече информация:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D
0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5
- Стажове за обучение по превод. Този стаж е предназначен конкретно за кандидати,
които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение. До 15 февруари
2017 г. можете да кандидатствате за стаж с начална дата 1 април 2017 г.
Повече информация:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/%D0%A1%D1%82%D
0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5

Позиции в Съда на Европейския съюз
Работни позиции
Съдът на Европейския съюз търси юристи за службата „Изследвания и
документация”. Трябва да имате завършено юридическо образование по националното
право на държава членка, удостоверено с диплома за степен на висшето образование,
както и много добро познаване на правото на Съюза.
За повече информация и кандидатстване:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/en/#juriste_bg.

Позиции в Европейската сметна палата
Стаж
Европейската сметна палата организира платени 3, 4 или 5-месечни стажове. Срокът
за кандидатстване за стаж с начало 1 септември 2017 г. е от 1 април до 31 май 2017 г.
За повече информация: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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Позиции при Европейския омбудсман
Стаж
Европейският омбудсман търси юристи стажанти за стаж с начало септември 2017 г.
Срокът за кандидатстване е 30 април 2017 г.
Информация: http://www.ombudsman.europa.eu/bg/atyourservice/recruitment.faces

Позиции в Европейския надзорен орган по защита на данните
Стаж
Европейският надзорен орган по защита на данните предлага платени 5-месечни
стажове, започващи от октомври 2017 г. Срокът за кандидатстване е от 1 февруари
до 1 март 2017 г.
За повече информация и кандидатстване:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/offonce/EDPS/HR/traineeship

Позиции в Комитета на регионите
Стаж
Комитетът на регионите предлага 5-месечни платени стажове. Кандидатстването за
стаж с период 16 септември 2017 г. – 15 февруари 2018 г. е до 31 март 2017 г., а за
стаж от 16 февруари до 15 юли 2018 г. можете да кандидатстване от 1 април до 30
септември 2017 г.
Повече информация за условията: http://cor.europa.eu/bg/about/traineeships/Pages/cortraineeship.aspx.
Работни позиции
Информация: http://cor.europa.eu/bg/about/jobs/Pages/jobs.aspx
Комитетът на регионите търси:
- Служител за работната позиция на секретар към кабинета на Генералния секретар.
Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2017 г.
За повече информация: http://cor.europa.eu/bg/about/jobs/Pages/CDR-SC1-3-17.aspx
- Преводач с датски език. Трябва да имате отлични познания по датски език и много
добри по английски език. Преводачески умения от френски, немски, испански и/или
италиански език, както и познания по друг официален за Европейския съюз език ще е
предимство. Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2017 г.
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Всички изисквания и информация за кандидатстване можете да намерите тук:
http://cor.europa.eu/bg/about/jobs/Pages/CDR-AD5-AD8-2-17.aspx
- Асистент с квалификация в сферата на правото, счетоводството,
икономика/статистика или администрация. Може да кандидатстване до 3 февруари
2017 г.
Повече информация: http://cor.europa.eu/bg/about/jobs/Pages/CDR-AST3-AST7-1-17.aspx

Позиции в Европейската инвестиционна банка
Стажове и позиции за студенти
1) Европейската инвестиционна банка предлага платени стажове за студенти и наскоро
завършили с под година професионален опит. Стажовете са с продължителност от 1
до 5 месеца и са с начална дата 1 февруари, 1 юли и 1 октомври. Стажантските позиции
се публикуват между два и три месеца преди началната им дата и за тях може да
следите тук:
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB
.GBL.
2) Европейската инвестиционна банка предлага летни работни позиции за студенти с
продължителност от 2 до 4 седмици. Кандидатстването за тези позиции предстои, а за
повече информация следете тази страница: http://www.eib.europa.eu/about/jobs/studentjobs/summer-jobs.htm.
Работни позиции
Европейската инвестиционна банка предлага множество свободни работни позиции.
Можете да ги намерите на тази страница:
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB
.GBL

Позиции в Европейския икономически и социален комитет
Стаж
1) Европейският икономически и социален комитет предлага платени 5-месечни
стажове в Брюксел. В момента можете да кандидатствате за стаж с период 16
септември 2017 г. – 15 февруари 2018 г.
За повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-longterm
Онлайн апликационна форма: https://trainee.eesc.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en
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2) Европейският икономически и социален комитет предлага неплатени стажове за
период от 1 до 3 месеца за студенти и наскоро завършили. Кандидатите трябва да
разпечатат апликационната форма и копие на университетската си диплома (или ако не
притежават такава – удостоверение от учебното заведение, потвърждаващо
посещаемост на университет, колеж или еквивалентно заведение) на следния адрес:
EESC
Official responsible for traineeships
99 rue Belliard
B-1040 Brussels
Информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-shortterm

Позиции в Европейската служба за външна дейност
Стаж
1) Европейската служба за външна дейност предлага 5-месечни платени стажове два
пъти в годината. Кандидатите трябва да притежават минимум бакалавърска степен
(поне 3-годишно обучение), да имат много добри познания по английски или френски
или немски език, както и да имат много добри познания по втори официален за ЕС
език.
За повече информация и предстоящи кампании за кандидатстване следете:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8354/blue-book-traineeshipeeas_en.
2) Европейската служба за външна дейност предлага неплатени стажове за студенти в
последна година от обучението си или наскоро завършили, които имат отлични
познания по чужди езици, имат по-малко от година професионален опит и не са
работили в институции на ЕС. Кандидатите трябва да се свържат директно с делегация
от техен интерес.
Информация за неплатените стажове: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage/2461/non-remunerated-traineeships-eu-delegations_en
Работни позиции
1) Европейската служба за външна дейност търси служители за Делегацията към
Сирийската арабска република (описание на длъжността https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/job_description_259985_-_syria.pdf) и за
Делегацията към Киргизката република (описание на длъжността https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/job_description_152269_-_kyrgyzstan.pdf).
Крайният срок за кандидатстване за двете работни позиции е 13 февруари 2017 г.
За повече информация и кандидатстване посетете следната страница:
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2462/vacant-contract-agentposts-eu-delegations_en.

2) Европейската служба за външна дейност предлага свободни работни позиции за
мисиите си в:
- Либия - Migration Expert (Trafficking of Human Beings); срок за кандидатстване: 3
февруари 2017 г., 17:00 ч. централноевропейско време;
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19326/call-contributionseuropean-union-border-assistance-mission-libya-eubam-libya_en
- Мали – Reporting Officer (2 свободни позиции); срок за кандидатстване: 3
февруари 2017 г., 17:00 ч. централноевропейско време;
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19138/extraordinary-callcontributions-european-union-csdp-mission-mali-eucap-sahel-mali_en

Позиции в Европейската централна банка
Стажове:
Европейската централна банка предлага следните стажантски позиции:
- в дирекция Управление на риска. Краен срок за кандидатстване: 3 февруари 2017 г.
За повече информация:
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E20
1ED6B6B44F3EAD51526F
- в генерална дирекция „Финанси”. Краен срок за кандидатстване: 3 февруари 2017 г.
За повече информация:
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E20
1ED6B4FE9CCC3F2380DF
- за преводачи с немски език. Краен срок за кандидатстване: 16 февруари 2017 г. За
повече информация:
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E20
1ED6B7C8B69962440AC8
- в генерална дирекция „Изследвания”. Краен срок за кандидатстване: 20 февруари
2017 г. За повече информация:
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E20
1EE6B993441E7A0E56E6
Работни позиции:
Европейската централна банка предлага множество свободни работни позиции. За
повече информация посетете:
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https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html.

Позиции в Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Работни позиции
Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) предлага следната
свободна работна позиция:
- Project Support Officer - finance, procurement, organization & administration;
описание на позицията и кандидатстване:
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2016/2016_12_30_TA_AST4_PSO_60.1.p
df. Краен срок: 31 май 2017 г., 23:59 ч. централноевропейско време.
Работната позиция е с локация Варшава, Полша.

Позиции в Агенцията на Европейския съюз за широкомащабни
информационни системи (eu-LISA)
Стажове
Агенцията на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи предлага
стажантски позиции с продължителност от 3 до 12 месеца. Повече информация за
стажа и как се кандидатства може да намерите тук:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx
Работни позиции
Агенцията на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи предлага
свободна временна работна позиция за Information Security Officer в Страсбург,
Франция.
Информация за позицията и за кандидатстването:
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Job%20Opportunities/Information%20Security
%20Officer/VN_EXT%20-%20Information%20Security%20Officer%20AD5.pdf. Краен
срок за кандидатстване: 6 февруари 2017 г. 22:59 централноевропейско
време/23:59 източноевропейско време.
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Позиции в Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
(EASO)
Работни позиции
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) предлага следните
работни позиции:
- Ръководител на отдел „Административен“. Информация за позицията:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EXTENDED%20Head%20of%20Administrati
on%20AD_12_BG.pdf. Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2017 г., 13:00 ч.
централноевропейско време. Кандидатстване: https://www.easo.europa.eu/aboutus/vacancies.
- Началник на звено „Човешки ресурси“. Информация за позицията:
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EXTENDED%201.%20Head%20of%20HR%2
0Unit%20AD%2010_BG.pdf. Краен срок за кандидатстване: 6 февруари 2017 г., 13:00
ч. централноевропейско време. Кандидатстване: https://www.easo.europa.eu/aboutus/vacancies.

Позиции в Европейския банков орган
Работни позиции
Европейският банков орган предлага следните работни позиции:
- Bank Sector Analyst в Лондон, Обединеното кралство. Информация за позицията и
за кандидатстването: http://www.eba.europa.eu/-/bank-sector-analy-1. Краен срок: 27
февруари 2017 г.
- Позиция за командирован национален Policy Expert (Operational risk and
supervisory disclosure) в Лондон, Обединеното кралство. Информация за позицията и
за кандидатстването: http://www.eba.europa.eu/-/policy-expert-operational-risk-andsupervisory-disclosure-. Краен срок: 13 февруари 2017 г.

Позиции в Европейската агенция за околната среда (EАОС)
Работни позиции
Европейската агенция за околната среда предлага следните свободни работни позиции:
- Project Manager – Chemicals, environment and human health Contract Agent (FG
IV). Повече информация: http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-0103.0087858436. Крайният срок за кандидатстване е 3 февруари 2017 г.
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- Project Manager – Marine sustainability assessments Contract Agent (FG IV). Повече
информация: http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-01-13.9526015120.
Крайният срок за кандидатстване е 13 февруари 2017 г.

Позиции в Европейския център за профилактика и контрол върху
заболяванията (ECDC)
Работни позиции
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията предлага
следните работни позиции:
- Group Leader Publications. Описание на позицията и информация за кандидатстване:
http://ecdc.europa.eu/bg/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-group-leader-publications2017.pdf. Срок за кандидатстване: 6 февруари 2017 г.
- Group Leader Press, Media and Information. Описание на позицията и информация
за кандидатстване: http://ecdc.europa.eu/bg/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-groupleader-press-media-information-2017.pdf. Срок за кандидатстване: 6 февруари 2017 г.
- Procurement Coordination Officer. Описание на позицията и информация за
кандидатстване: http://ecdc.europa.eu/bg/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-groupleader-publications-2017.pdf. Срок за кандидатстване: 20 февруари 2017 г.
- Expert Epidemic Intelligence. Описание на позицията и информация за
кандидатстване: http://ecdc.europa.eu/bg/aboutus/jobs/Job%20vacancies/vacancy-ExpertEpidemic-Intelligence-2017.pdf . Срок за кандидатстване: 6 март 2017 г.
Всички позиции са с локация Стокхолм, Швеция.

Позиции в Европейската агенция за морска безопасност (EMSA)
Работни позиции
Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) предлага следните свободни
работни позиции:
- Project Officer for Horizontal Analysis. Информация:
http://www.emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2911-emsa-ad-2016-18.html. Срок за
кандидатстване: 13 февруари 2017 г.
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- Project Officer for the RPAS Data Centre. Информация:
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=93. Срок за
кандидатстване: 13 февруари 2017 г.
- Project Officer for RPAS Sensors. Информация:
https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=92. Срок за
кандидатстване: 13 февруари 2017 г.

Позиции в Европейския институт за равенство между половете (EIGE)
Работни позиции
Европейският институт за равенство между половете предлага следните свободни
работни позиции:
- Editing and Communications Officer. Информация: http://eige.europa.eu/abouteige/recruitment/eige-2017-ta-01-ad6. Срок за кандидатстване: 6 февруари 2017 г.
- Researcher - Gender-based violence. Информация: http://eige.europa.eu/abouteige/recruitment/eige-2016-ta-13-ad6. Срок за кандидатстване: 10 февруари 2017 г.
- Statistician. Информация: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2016-ca-15fg4. рок за кандидатстване: 10 февруари 2017 г.
- Head of Administration. Информация: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige2016-ta-17-ad11. Срок за кандидатстване: 10 февруари 2017 г.
- Administrative Agent - Events, Publications. Информация: http://eige.europa.eu/abouteige/recruitment/eige-2017-ca-02-fg3. Срок за кандидатстване: 12 февруари 2017 г.
- Administrative Agent – Assistance to EU pre-accession countries. Информация:
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-ca-03-fg3. Срок за кандидатстване:
20 март 2017 г.
Всички позиции са с локация Вилнюс, Литва.

Позиции в Европейската агенция по лекарствата (EMA)
Работни позиции
Европейската агенция по лекарствата търси кандидат за следната работна позиция:
Scientific Officer, Human Medicines Research and Development Support. Информация:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/jobs/2017/01/job_detail_000165.jsp&m
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id=WC0b01ac0580b406c5. Срокът за кандидатстване е 13 февруари 2017 г.

Позиции в Европейската полицейска служба (EВРОПОЛ)
Стаж
Европейската полицейска служба (EВРОПОЛ) предлага множество свободни
стажантски позиции с продължителност от 3 до 6 месеца с локация Хага,
Нидерландия. За повече информация: https://www.europol.europa.eu/careersprocurement/internships.
Работни позции
Европейската полицейска служба (EВРОПОЛ) предлага множество свободни работни
позиции. За повече информация: https://www.europol.europa.eu/careersprocurement/vacancies.

Позиции в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
(EUIPO)
Стаж
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предлага три
вида стажантски програми. За повече информация:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/traineeships.
Работни позиции
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) предлага
следните свободни работни позиции:
- IT специалист. Информация: https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/IT/VEXT.17.
169.AD6.DTD_bg.pdf. Срок за кандидатстване: 7 февруари 2017 г.
- IT специалист. Информация https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/vacancies/IT/VEXT.17.
168.AST3.DTD_bg.pdf. Срок за кандидатстване: 7 февруари 2017 г.
Всички позиции са с локация Аликанте, Испания.
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Позиции в Единния съвет за преструктуриране (ЕСП)
Работни позиции
Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) търси кандидати за следните работни
позиции:
- Началник отдел „Ресурси”. Информация: http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/2017001_head_of_unit_resources_ad_10.pdf. Срок за кандидатстване: 10 февруари 2017 г.
- Bank Resolution Expert. Информация:
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/018_bank_resolution_expert_ad_6_bg.docx. Срок за
кандидатстване: 4 февруари 2017 г.
- Bank Resolution Officer. Информация:
http://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/017_bank_resolution_officer_ad_5_bg.docx. Срок за
кандидатстване: 4 февруари 2017 г.

Позиции в Европейската агенция за задълбочаване на сътрудничеството в
областта на правосъдието (ЕВРОЮСТ)
Стаж
Европейската агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на
правосъдието (ЕВРОЮСТ) предлага възможности за неплатен стаж. За повече
информация и кандидатстване: http://eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx.

Позиции в Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании
(ЕЦМНН)
Работни позиции
Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) предлага
следната работна позиция:
- Научен анализатор в областта на правоприлагането. Информация:
http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs. Срок за кандидатстване: 14 февруари 2017 г.
Допълнителни обяви за работа и стаж в Европа можете да намерите на следните страници:
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