
ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

Якщо ви випускник кафедри археології, архітектури, історії мистецтва,
консервації/реставрації, проектування, бібліотечної науки, музеєзнавства,
державного управління або міського планування, ви можете бути зацікавлені
в проходженні стажування в ІККРОМ. Програма відкрита для кандидатів від
держав-членів ІККРОМ.

До уваги береться науковий стаж, інтереси та професійні плани заявника, а
також заява, в якій вказується причина запиту. Співробітники ІККРОМ
здійснюють  нагляд за стажуванням. Наприкінці стажування, стажеру буде
запропоновано зробити презентацію всім працівникам про виконану роботу.

Очікується, що кандидати вільно володіють однією з двох офіційних мов
ІККРОМ (англійською та французькою).

ІККРОМ буде приймати максимум чотирьох стажерів протягом
календарного року, стажування триватиме від двох до шести місяців. Після
прийняття, ІККРОМ допоможе отримати необхідні документи для в’їзду та
тимчасового проживання в Італії, а також знайти житло за доступними
цінами. Стажери, однак, будуть відповідати за власне медичне страхування,
яке є обов’язковим.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

1. Лист про наміри

Кандидати на стажування повинні спочатку надіслати листа та резюме
(кожен документ не більше однієї сторінки) ІККРОМ електронною поштою,
висловивши свою зацікавленість у одному з пріоритетних напрямків
ІККРОМ або служб знань і комунікацій, а також їхню кваліфікацію для
розгляду стажування в межах вибраного пріоритетного напрямку. Будь ласка,
вкажіть в рядку теми перед текстом, назву бажаного пріоритетного напрямку.
У випадку, якщо ви не можете надіслати листа та резюме електронною
поштою, надішліть друковану версію поштою або факсом, щоб
переконатися, що ви вклалися в термін.

Оскільки програма відкрита тільки для кандидатів від держав-членів
ІККРОМ, повинно бути чітко зазначено Ваше громадянство. Ваш
електронний лист має бути позначений як «Стажування 2020 року» та
надісланий за наступною адресою:

M. Anna Stewart
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Via di San Michele, 13
00153 Rome, Italy
Email: internships (at) iccrom . org
Fax: + 39 06 58 55 33 49

Стажування 2020 – Кінцевий термін для отримання листів про наміри: 31
травня 2019 р. (для стажування, яке буде проведено в 2020 році). Листи про
наміри, отримані після закінчення цього терміну, будуть оброблятися на
наступному етапі подачі заявок на стажування.

2. Подача заявок на стажування

Наступний термін стосується тільки кандидатів, які надіслали лист про
наміри до травня 2019 р. і були запрошені подати офіційну заявку на
стажування, що відбудеться 2019 року.

Стажування 2020 – Кінцевий термін для отримання офіційних заявок: 14
вересня 2019 р. (для стажування, яке буде проведено в 2020 році).

Цей термін стосується отримання офіційних заявок, які було запрошено
ІККРОМ після листування між заявником та персоналом. Тільки заявники,
які дотримуються цієї процедури, можуть бути розглянуті для стажування
ІККРОМ.

3. Відбір

Відбірний комітет оцінить кожну подану заявку. Всі кандидати будуть
проінформовані про рішення Комітету в письмовій формі протягом трьох
місяців після закінчення терміну подання заявки.

Отримати більш детальну інформацію, ознайомитися з вимогами до
заявників, а також завантажити заявку на стажування Ви зможете за
наступним посиланням:

https://www.iccrom.org/get-involved/internships
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