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Обов'язки під час стажування:
-протокольна робота;
-допомога в організації закордонних відряджень
Міністра та його заступників;
-переклад документів з іноземної мови;
-підготовка аналітичних матеріалів.
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Стажування – чудова можливість на власні
очі побачити роботу центральних органів
виконавчої влади.
Стажування – це безцінний досвід, а також
чудова можливість застосувати отриманні
знання на практиці.

Стажування – це можливість познайомитися
з дуже цікавими людьми.
Стажування
–
реальна
можливість
потрапити в Міністерство, що в кінцевому
результаті дає можливість здобути бажане
місце роботи.

Програма стажування дає прекрасний шанс
зустрітися з видатними людьми.
Навчальна частина Програми дає реальну
можливість дізнатися багато цікавих
речей, що називається з першоджерел.
Програма
стажування
–
реальна
можливість знайти собі нових друзів і
просто класно проводити час.
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Duties during internship:
 Protocol duties;
Organization of foreign business trips of the
Minister and Deputy Ministers;
 Translation of documents;
Preparation of analytical documents for the
Minister.

Executive Internship Program 2012–2013
Internship is a good opportunity to learn the
work process in the Executive bodies.

Internship Program is a chance to meet outstanding
people.

Internship is a great experience and also a great
opportunity to apply the acquired knowledge in
practice.

Curriculum of the program allows to learn many
interesting things.

Internship is an opportunity to meet very
interesting people.
Internships are a real opportunity to get into the
Ministry, that ultimately gives an opportunity to
get the desired job.

Internship Program is a possibility to find new friends
and just to have a good time.

