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Ponuka stáže v Medzinárodnej organizáci pre migráciu 
 
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ponúka študentom 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka (ovládanie ďalšieho jazyka je 
výhodou), ktorí sú zodpovední, komunikatívni a zaujímajú sa o problematiku ľudských práv, práv 
menšín, migrácie a integrácie cudzincov,  3-mesačnú stáž v Bratislave. 
 
Medzinárodná organizácia pre migráciu pôsobí na Slovensku od roku 1996. Medzi jej hlavné oblasti 
činnosti patria: asistované dobrovoľné návraty, integrácia migrantov, prevencia obchodovania 
s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám, aktivity v oblasti presídľovania utečencov a koordinácia 
aktivít Európskej migračnej siete. Informácie o činnosti IOM na Slovensku môžete nájsť na webovej 
stránke www.iom.sk.  
 
Úspešní uchádzači o stáž budú mať možnosť podieľať sa aktivitách IOM na Slovensku, zoznámiť sa 
s problematikou migrácie a integrácie cudzincov a získať skúsenosti s projektovou prácou, prácou 
s klientom a s fungovaním medzinárodnej organizácie v prostredí Slovenskej republiky. 
 
Náplň stáže: 
 

 príprava podkladov pre zamestnancov IOM, 

 pomoc pri organizovaní konferencií a odborných seminárov, 

 pomoc s distribúciou tlačených výstupov, 

 pomoc pri administrative, 

 účasť na konzultáciách s klientmi, 

 účasť na odborných podujatiach, 

 spracovanie týždenného monitoringu médií v oblasti migrácie, 

 sledovanie rozhodovacej činnosti Súdneho dvora EÚ a ESĽP v oblasti práv migrantov, 

 odborné preklady a príprava jednoduchých článkov, 

 pomoc klientom v komunikácii s orgánmi štátnej správy. 
 
Podmienky stáže: 
 

 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť pracovný čas podľa dohody), 

 pracovné voľno 2,5 dňa za každý mesiac stáže, 

 stáž je honorovaná. 
 
Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a máte záujem o stáž v IOM Bratislava, pošlite svoj životopis 
a motivačný list v anglickom jazyku do 21. 2. 2016 e-mailom na adresu: mmikolas@iom.int.  
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov. 
 
Predpokladaný začiatok stáže je 1. 3. 2016. 
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