Стажування в Центрі соціально-економічних досліджень
(CASE) Україна
Про нас
СASE Україна – провідний український некомерційний мозковий центр, що базується в Києві. Ми здійснюємо
високоякісні, незалежні дослідження і, на їх основі, надаємо інноваційні, практичні рекомендації. Спектр тем
охоплює державні видатки, податки, державні запозичення, міжбюджетні відносини, державні підприємства,
соціальний захист, освіту, охорону здоров’я, правоохоронні органи, торгівлю, державне управління, міжнародні
відносини і багато інших. Серед партнерів і донорів СASE Україна: ПРООН, Світовий банк, Європейська
комісія, Агентство США з міжнародного розвитку, Шведське агентство міжнародного розвитку, МЗС
Республіки Польща, Фонд відкритого суспільства, ЮНАЙТЕР.

Для чого нам програма стажування?
o
o
o
o
o

Приплив ентузіазму та позитиву
Нешаблонні ідеї
Просунуті навички спілкування у соціальних мережах
Зменшення навантаження на співробітників
Розширення діяльності організації

Чому варто стати стажером?
o
o
o
o
o

Набуття нових, а також розвиток існуючих навичок
Перевірка інтересу до обраної сфери діяльності
Досвід роботи для резюме
Розширення мережі контактів
Рекомендаційний лист

Типи стажування
o
o
o
o
o

Аналітика/дослідження (збір даних, підготовка аналітичних/дослідницьких робіт)
Журналістика (написання та редагування статей і постів у соціальних мережах)
Комунікації/зв’язки з громадськістю (підтримка контактів зі ЗМІ, розвиток партнерських відносин,
координація заходів, пошук грантів)
Інформаційні технології/дизайн (підтримка веб-сайтів, створення інфографіки)
Переклад (переклад текстів з англійської на українську/російську та з української/російської на
англійську)

Вимоги
Стажерами можуть стати українські та іноземні студенти і недавні випускники усіх спеціальностей, які
досконало володіють українською/російською та англійською мовами.

Подача заявок
Для розгляду Вашої кандидатури, будь ласка, відправте Миколі Малусі (malukha@case-ukraine.kiev.ua):
o Резюме
o Коротке есе про те, чим би Ви хотіли займатися протягом стажування
o Один зразок Вашої роботи як то дослідницька робота, стаття, інфографіка, переклад і т.д. (він
повинен бути пов’язаний з обраним Вами типом стажування)
Кожен стажер матиме свого наставника і отримає рекомендаційного листа, коли завершить стажування.
Стажування не оплачується. Заявки приймаються на постійній основі. Як правило, стажування триває близько
трьох місяців. Стажери можуть працювати повний або неповний робочий день. Задати питання можна Миколі
Малусі malukha@case-ukraine.kiev.ua).

