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Обов'язки під час стажування:
•ведення кадрової документації відділу;
•реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції;
•формування архіву документації кадрового
відділу;
•формування особових справ працівників
Нацдержслужби;
•візування наказів Нацдержслужби.
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Відгук про стажування

Стажування – це гарна можливість
познайомитися з цікавими людьми та
знайти гарних друзів.
Стажування
–
це
можливість
поповнити свій багаж теоретичних
знань і практичних навичок.
Стажування дало мені змогу відчути
себе державним службовцем, зрозуміти
чи дійсно я хочу та готовий до
державної служби.

Відгук про навчальну частину та
частину з розвитку лідерства

Стажування дало мені гарну можливість
познайомитися з цікавими людьми,
зустрітися з відомими діячами. Такі
зустрічі дуже важливі для розвитку
лідерських якостей.
Багато навчальних курсів допомогли мені
розвинути
мої
аналітичні
та
дослідницькі навички.
Завдяки навчальним курсам я став краще
формулювати і висловлювати свої думки.
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Responsibilities during the internship:
*Management of department personnel
documentation;
*Registering of the input-output correspondence;
*Archivation of documentation of the personnel
department;
*Formation of the personnel files of employees of
NAUCS;
*Preparation of regulation of NAUCS.

Executive Internship Program 2012–2013
Internship is a good opportunity to meet
interesting people and find good friends.
Internship is a good opportunity to fill up
your luggage of theoretical knowledge
and practical skills.

Intership allowed me to feel like a public
servant.

Internship gave me the opportunity to meet
interesting people, meet famous figures.
These meetings are very important for the
development of leadership qualities.
A lot of study courses have helped me to
develop my analytical and research skills.
Thanks to training courses l can better
formulate and express my opinion.

