
Natječaj za volontiranje u Uredu zastupnika Davora Škrleca 
 
 
Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca (Zeleni/ESS) raspisuje natječaj za 
volontere koji žele steći radno iskustvo i upoznati način funkcioniranja europskih institucija i 
politika, a ujedno doprinijeti zastupanju ciljeva održivog razvoja. 
 
Traže se 2 volonterke/a za rad u Regionalnom uredu Split i 2 volonterke/a u Središnjem uredu 
Zagreb na razdoblje od 1. lipnja do 1. studenog 2016. Za pojedina radna zaduženja moguće je 
volontirati iz svojeg doma. 
 
Volonterke/i će pomagati i pružati podršku aktivnostima Ureda zastupnika sa sljedećim 
zaduženjima: 

- provođenje istraživanja i priprema materijala za sastanke, sjednice i javne nastupe 
zastupnika 

- praćenje medijskih objava i društvenih mreža te sastavljanje kratkih izvještaja 
- priprema tekstova i članaka za mjesečnik Zeleni list 
- sudjelovanje u organizaciji konferencija, seminara i drugih događaja 
- davanje prijedloga i pokretanje inicijativa 
- komunikacija s građanima i organizacijama 

 
Ured zastupnika odabranim volonterkama/ima osigurava: 

- ugodno radno okruženje i timski rad 
- mogućnost osobnog i profesionalnog razvoja 
- dodatne edukacije i usavršavanja 
- uvjerenje o uspješno završenom volontiranju 
- preporuku zastupnika u Europskom parlamentu 
- mogućnost stažiranja u Bruxellesu 

 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

- status studentice/studenta visokoobrazovne ustanove bilo kojeg usmjerenja 
- poznavanje engleskog jezika minimalno na razini B1/B2 
- izražen interes za europske politike i spremnost usvajanja novih znanja 
- visoki stupanj osobne motivacije za daljnje prenošenje i primjenu stečenih znanja i 

vještina 
 
Za pravovaljanu prijavu potrebno je elektroničkim putem na e-mail adresu office-MEP@davor-
skrlec.eu dostaviti sljedeće dokumente: 

- ispunjenu prijavnicu 
- životopis u Europass formatu 
- motivacijsko pismo (do 300 riječi) na hrvatskom jeziku 
- preporuku (nije uvjet) 

 
Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2016. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzimati u 
obzir. Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja i budu odabrani za uži izbor primit će obavijest o 
pozivanju na razgovor. Po završetku natječaja svi će kandidati biti obaviješteni o rezultatima 
natječaja s otvorenom mogućnošću za sudjelovanje u ostalim aktivnostima zastupnika u 
Europskom parlamentu. 
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