
 
 

 

 

Razpis za plačano pripravništvo v Evropskem parlamentu 

pri poslanki Ireni Jovevi (Renew Europe) 

 

Ste zainteresirani za delo v mednarodnem okolju? Vas zanima delovanje Evropskih institucij 

in želite pridobiti neposredne izkušnje z delom v Evropskem parlamentu?  Želite svoje znanje 

obogatiti na različnih ravneh in se v dinamičnem okolju naučiti učinkovitega in kakovostnega 

dela? Pisarna evropske poslanke Irene Joveve omogoča pripravniški program za študente, 

diplomante in ostale zainteresirane, ki bi želeli postati del dinamične ekipe in pridobiti znanja 

iz delovanja Evropskega parlamenta. Iščemo ustvarjalne, motivirane posameznike z željo 

spoznavanja političnih procesov znotraj Evropskega parlamenta, ki so zmožni razumevanja 

kompleksnih podatkov iz različnih področij. Vse zainteresirane vabimo, da se s prijavo na 

plačano dvomesečno pripravništvo, pridružite naši ekipi.  

 

Kaj lahko pridobite s pripravništvom? 

• neposredne izkušnje z delom v Evropskem parlamentu; 
• praktično znanje o delovanju Evropske unije (vpogled v postopke in politike institucij); 
• možnost opravljanja dela v večjezičnem, večkulturnem okolju; 
• pridobivanje znanja iz administrativnih in vsebinskih področij; 
• priložnost uveljavljanja svojega znanja in s tem prispevate k dejavnostim EP; 
• dinamično opravljanje dela, ki vas pripravi na nadaljnje zaposlitve.  

 

Kaj pričakujemo od vas? 

• administrativna in vsebinska pomoč pri delu v pisarni v Bruslju/Strasbourgu; 
• raziskave relevantnih tematik za opravljanje našega dela; 
• spremljanje odborov in delegacij (kjer je poslanka članica ali nadomestna članica); 
• opravljanje sproti pojavljajočih se nalog.  

 

Kakšni so pogoji? 

• zanimanje za delovanje Evropskega parlamenta in Evropske unije kot celote;  
• kreativen in odprt pogled na obstoječa in nastajajoča evropska vprašanja; 
• motiviranost za delo in mera samoiniciativnosti pri soočanju z izzivi mednarodnega 

delovnega okolja; 
• polnoletnost; 
• tekoče znanje angleškega jezika, znanje dodatnega evropskega jezika je prednost. 

 

 



 
 

 

 

Kako se prijavim? 

Vsi zainteresirani za opravljanje plačanega pripravništva v ekipi evropske poslanke Irene 

Joveve ste vabljeni, da nam svojo prijavo posredujete na elektronski naslov: 

pisarna@irenajoveva.si, najpozneje do 15. maja 2022. V svojo prijavo vključite življenjepis in 

motivacijsko pismo v slovenskem jeziku, ki naj ne bo daljše od ene A4 strani.  

 

Postopek izbora kandidatov: Med prejetimi prijavami bo evropska poslanka skupaj s svojo 

ekipo, na podlagi posredovanih dokumentov, izbrala najustreznejše kandidate in kandidatke, ki 

bodo povabljeni na krajši razgovor z enim izmed članov ekipe. O izboru bodo kandidati oz. 

kandidatke obveščeni preko elektronske pošte najkasneje 15. junija 2022. Prednost pri izboru 

bodo imeli kandidati mlajši od 29 let.   

 

Začetek pripravništva: september 2022.  

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu: 
pisarna@irenajoveva.si.  
 

 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

 

 

 

 

Irena Joveva 

poslanka Evropskega parlamenta 

članica skupine Renew Europe 

 

Ljubljana / Bruselj, 9. april 2022 

 


