Програма стажування в центральних органах виконавчої влади
2012–2013 рр.

Вишневська
Евеліна Павлівна
м. Полонне, Хмельницька обл.
Національне агентство України з питань
державної служби
волонтер
Обов'язки під час стажування:
•ведення кадрової документації відділу;
•реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції;
•формування архіву документації кадрового
відділу;
•формування особових справ працівників
Нацдержслужби;
•візування наказів Нацдержслужби.
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Відгук про стажування
Стажування – це реальна можливість
відчути себе частинкою колективу
центральних органів виконавчої влади.
Стажування – це гарна можливість
познайомитися з цікавими людьми та
знайти гарних друзів.
Стажування – це шанс вчитися та
навчатися.

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства
Стажування
дало
мені
гарну
можливість познайомитися з цікавими
людьми, зустрітися з відомими діячами.
Такі зустрічі дуже важливі для розвитку
лідерських якостей.
Завдяки стажуванню я відвідала цікаві
екскурсії.
Стажування дало мені змогу відчути
себе державним службовцем, а також –
зрозуміти, чи дійсно я хочу та чи готова
до державної служби.
А найголовніше – я отримала величезний
досвід кадрової роботи.

Executive Internship Program 2012–2013

Evelіna Vyshnevska
Polonne, Khmelnytsky region
International Economics and Humanities
University named after S. Demyanchuk
National Agency of Ukraine on Civil Service
Volunteer

Responsibilities during the internship:
*managed official documentation;
*registered input-output correspondence;
*archived documentation on the personnel of the
department;
*formed personal files of employees;

Executive Internship Program 2012–2013
Internships are a real opportunity to feel
a part of the team of the Central
authorities.

The Internship gave me an opportunity to
meet interesting people, meet famous figures.
These meetings are very important for the
development of leadership qualities.

Training is a good opportunity to meet
interesting people and find good friends.

Through internships, I visited interesting
excursions.

Probation is a chance to study and learn.

Internship allowed me to feel like a civil
servant, and most importantly to understand
whether or not I want and am ready to go
into public service.
All in all, I got a huge experience of work.

