THIRRJE PËR APLIKIM PËR STUDENT
Ju njoftojmë se projekti BRIGAID në Shqipëri hap thirrjen për student
“PRAKTIKE MËSIMORE”

Përshkrim i shkurtër i projektin BRIGAID
Projekti BRIGAID “BRIDGING THE GAP FOR INNOVATIONS IN DISASTER RESILIENCE”, pjesë e programit
Horizon2020, nga Komisioni Europian me fokus inovacionin dhe problematikat e ndryshimeve klimatike.
BRIGAID është një projekt 4 vjecar i cili ka filluar në vitin 2016 dhe përfundon në vitin 2020; një
konsorcium me 24 partner.
Shqipëria si pjesë e këtij partneriteti ka kontribuar në aspektin e angazhimeve dhe organizimeve të
ndryshme, në identifikimin e nevoja kombëtare përsa i përket kërkimit dhe ndryshimeve klimatike,
identifkimit të kërkuesve shkencor dhe ideve të tyre për t’u përfshirë në këtë projekt.
Rrugëtimi në këtë projekt ka qënë sfidues por edhe interesant dhe vazhdon të mbetet i tillë.
Nuk kishit dëgjuar me përpara për projektin BRIGAID ?!
Tani dini diçka, por mund të mësoni më shumë nëse i bashkoheni grupit të punës së njësisë së projektit
BRIGAID pranë
Agjencisë Kombëtare të Planifkimit të Territorit.
Për ju student që pëlqeni sfidat, kërkimi drejt të panjohurës dhe krijimi janë pjesë e rutinës tuaj dhe ju
kanë shoqëruar gjatë studimeve tuaja; atëherë Ju ftojmë të na bashkoheni si pjesë e rrugëtimit tonë.
Praktika do të zhvillohet për një periudhë tre mujore Prill, Maj, Qershor 2019 dhe është pa pagesë.
Pas përfundimit të periudhës së praktikës pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë pjesëmarrjeje.

Aftësitë e kërkuara
- Në këtë program ftohen të aplikojnë të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë
përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve ‘Bachelor’;
- Edukimi juaj të jetë i lidhur me problematikat e ndryshimeve klimatike, mjedis, teknologji dhe
inovacion dhe fusha të ngjashme;
- Të keni aftësi komunikuese dhe dëshirë për të punuar në grup.
Si mund të aplikoni?
Mund të dërgoni CV tuaj në adresën: brigaid.albania@planifikimi.gov.al
Kandidatët e përzgjedhur do të intervistohen. Afati i aplikimit është: 5 Prill 2019 ora 23.59
FALEMINDERIT dhe JU MIRËPRESIM!

