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Какво представлява един стаж в чужбина и по-специално в
Европейската Централна Банка (ЕЦБ) във Франкфурт в отдел IT-Projects?
На този въпрос ще отговоря след придобитият от мен вече опит. В отдел
IT-Projects бях приета, след като бях отговорила на критерии необходими
за всеки член от екипа на този отдел. Колегите, които бяхме одобрени
бяхме от Англия, Испания, Полша, Германия и България. Основно правило
за стажантите в банката беше те да са млади, което пролича още на първата
среща на одобрените за стаж, които бяха приветствани от директора на ЕЦБ – Жан-Клод
Трише. Най-възрастните бяха 29 и 30 години, основният брой стажанти беше от 23 до 26
годишна възраст.
След приветственото слово всички колеги бяхме разпределени по отдели и всеки
един от нас получи супервайзор, с когото да работи, така че да не нарушава правилата.
Всеки стаж в ЕЦБ е с продължителност 3, 6 или 9 месеца, като договорите могат да бъдат
подновявани или прекратявани и от двете страни без последствия. ЕЦБ поема разходите
на стажантите за квартира, ток, вода и плаща фиксирана стипендия без данъци в размер
850 – 1800 евро в зависимост от степента на образование, която стажантът има, съответно:
Бакалавър, Магистър или Доктор.
Работата на стажанта в първия месец е предимно да наблюдава срещите на екипа
към който е зачислен, като му се възлагат постепенно от по-лесни до по-отговорни задачи.
Започва се с документация за подготовка на проект свързан с дейността на екипа, към
който е зачислен стажантът, където се научава структурирането на определен тип проекти
насочени в IT сферата със значимост за евро-зоната. След като стажантът се научи да
работи с административната работа, му се възлагат задачи свързани със самото
изпълнение на някой от модулите на проекта, където секретността не е много висока. По
време на цялата си работа стажантът е в непрекъснат контакт със супервайзора си, както и
с отдел Scientific research, в който се разработва, прототип за модела, който е база за
написания IT проект.
Всеки стажант получава след вторият си месец възможност да работи и по други
проекти в отдела, така че да добие опит от повече проекти.
Идеята на стажовете в ЕЦБ е да се създаде инкубатор за младите хора от различни
сфери с различни интереси и способности, които връщайки се в своята държава да могат
да прилагат наученото. Тази Европейска институция има много отворена политика за
младите кадри без опит, като се опитва да ги стимулира давайки им първия тласък,
запознавайки ги с тънкостите на работата и стимулирайки ги да се усъвършенстват. Всеки
един стажант има достъп, както до обикновените служители в ЕЦБ, така и до служителите
от най-висок ранг в йерархията на структурата. Така че създаването на връзки, контакти и
научаването на колкото се може повече неща е въпрос на самоинициатива идваща от
самият стажант. По правило стажанти с предимство стават младите хора от страните
членки на EU, но и такива със статут на приобщени също могат да получат стаж, само че
тяхната квота е много по-малка.
Стаж в ЕЦБ е ценен опит, който всеки млад специалист би искал да получи. За
съжаление такива структури не съществуват в България.
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