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Галлямова
Євгенія Олександрівна
м. Бердянськ , Запорізька обл.
Міністерство екології та природних ресурсів
України
повний робочий день

Обов'язки під час стажування:
-переклад документів з іноземних мов;
-виконання обов'язків діловода (реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, технічних
завдань та звітів);
-організація зустрічей з іноземними
делегаціями;
-протокольна робота;
-допомога в організації закордонних відряджень
Міністра та його заступників.
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Стажування було чудовою можливістю
відчути на собі, що таке бути державним
службовцем,
та
побачити
органи
виконавчої влади зсередини.

Крім того, завдяки Програмі стажування я
зустріла багато цікавих, веселих та
різносторонніх людей, спілкування з якими
було незабутнім.

Завдяки Програмі стажування я змогла
побувати на дуже цікавих семінарах,
зустрічах
та
навіть
бути
серед
організаторів форуму «Довкілля для
України».

Сподіваюся, здобутий досвід допоможе
мені в майбутньому досягти своєї мети.

Виконувала
обов’язки
співробітника
Управління та вчилася робити все і навіть
більше.

Слід також не забувати про лекції, які
відбувалися кожного четверга. І хоча в мене
не було змоги бути присутньою на кожному
заході
через
зайнятість
на
місці
стажування, я все одно вважаю, що саме
вони допомогли інтернам зблизитися та
стати справжніми друзями.

Бажаю успіху всім випускникам та чудових
нових інтернів Програмі стажування.

Executive Internship Program 2012–2013

Ievgeniia Gallyamova
Berdyansk, Zaporizhzhya region
Kyiv International University
Ministry of Ecology and Natural Resources of
Ukraine
Duties during the internship:
•translation of documents;
•office work (registered incoming and outgoing
correspondence, performed technical tasks and
reports);
•organization of meetings with foreign delegations;
•protocol work;
•assistance in organizing foreign business trips of
the Minister and his deputies.

Executive Internship Program 2012–2013
Internship was a great opportunity to
experience how to be a civil servant and
see executive bodies from the inside.
Thanks to the internship program I was able
to visit interesting seminars, meetings
and even was among the organizers of
the forum "Environment for Ukraine.“
We will always remember lectures, held every
Tuesday. Even though I was not able to be
present at every event, I still believe that
it helped interns get closer and become
true friends.

Thanks to the internship program, I met a lot
of interesting, funny and diverse people,
communication
with
whom
was
unforgettable.
I hope the lessons I’ve learned will help me in
the future to achieve my goal.
I wish good luck to all the graduates and new
interns to the Internship program.

