Staż dla ambitnych

Stażystka Kamila Kalinowska tak zachęca rówieśników do aplikowania na staż w europosła J.
Zemke: (…) Gorąco zachęcam wszystkich, którzy mają trochę większe ambicje i chcą poznać ciekawych ludzi, popracować w
przyjemnej atmosferze a także podnieść swoje zawodowe kwalifikacje, a przy okazji otrzymać niemałe wynagrodzenie. Nie
pożałujecie na pewno.
Jak trafiłaś do biura posła Janusza Zemke?
Zawdzięczam to mojej mamie, która znalazła ogłoszenie o naborze na staże w „Gazecie Pomorskiej” i od razu do mnie
zadzwoniła, żebym wysłała swoją kandydaturę. Tak też zrobiłam i po miesiącu zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną
do bydgoskiego biura posła.

Czy trudno było przejść etap rekrutacji na staż?
Pierwszy etap rekrutacji, jakim było wysłanie swojego zgłoszenia w postaci CV i listu motywacyjnego przeszłam bez problemu,
gdyż, tak jak wspomniałam, zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Owa rozmowa przebiegała w bardzo przyjemnej
atmosferze, byłam pytana o swoje dotychczasowe osiągnięcia, plany na przyszłość, o inicjatywy europosła w regionie. Muszę
jednak przyznać, że stres nie pozwolił mi się zaprezentować tak dobrze, jak bym chciała i niestety, nie udało mi się wtedy
dostać na staż. Zamiast tego zaproponowano mi wtedy miesięczną praktykę, którą zaczęłam w połowie lutego. Na praktyce
starałam się jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki, co zostało docenione i w efekcie od kwietnia rozpoczęłam staż.
Czy wśród studentów Twojego kierunku widać zainteresowanie tego typu stażami, a może młodzi ludzie poszukują
czegoś innego?
Co prawda nie można generalizować, ale zwłaszcza wśród młodych studentów panuje teraz trend na szukanie jakiejkolwiek
pracy zarobkowej, niekoniecznie w zawodzie. Niestety, wielu z nich nie potrafi jeszcze myśleć przyszłościowo i nie dąży do
podnoszenia swoich kwalifikacji, często z czystego lenistwa. Ale oczywiście jest też druga grupa – ambitnych młodych osób,
które już teraz chcą zadbać o swoje późniejsze życie zawodowe i chcą spełniać się właśnie w tego typu inicjatywach, jak staże
organizowane przez posła Janusza Zemke. Potwierdzają to zresztą licznie nadsyłane CV kandydatów podczas każdego
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nowego naboru.
Co przeciętny student politologii wie o pracy posłów do Parlamentu Europejskiego? Czy zagadnienia związane z Unią
Europejską są silniej akcentowane podczas studiów?
W toku studiów na politologii jest parę przedmiotów związanych z Unią Europejską, takich jak integracja europejska czy
stosunki międzynarodowe po 1945 roku, gdzie naucza się o funkcjonowaniu całej Unii. Jednak przedmioty stricte z nią związane
występują głównie na specjalizacji polityka europejska, gdzie każdy przedmiot specjalnościowy dotyczy spraw Wspólnoty. Siłą
rzeczy więc osoby z tej specjalności mają na pewno większą wiedzę chociażby o pracy posłów w Parlamencie Europejskim niż
studenci ze specjalności dziennikarskiej czy samorządowej.
Zaczynałaś od praktyki, a teraz jesteś na stażu. Czy doświadczenia zgromadzone podczas pracy w biurze poselskim
przydadzą się w dalszej karierze zawodowej?
W biurze poselskim nauczyłam się pracy w zespole i większej samodzielności w zakresie podejmowania własnych inicjatyw.
Mogłam także poznać jak wygląda funkcjonowanie biura i praca posła od kuchni, poznałam wiele osób ważnych w środowisku
politycznym. Z kolei prowadzenie kursu komputerowego dla seniorów nauczyło mnie cierpliwości i większej otwartości na
innych. Są to bardzo cenne doświadczenia, które na pewno przydadzą mi się w przyszłej karierze zawodowej, która oscyluje
wokół dziennikarstwa, rzecznictwa prasowego i specjalisty od wizerunku polityka.
Co tak naprawdę robi stażysta w biurze europosła?
W biurze stażysta wykonuje przeróżne zajęcia, od uczestniczenia w niektórych wydarzeniach, takich jak rozdanie nagród w
konkursach czy konferencje, poprzez typowe prace biurowe związane z obsługą administracyjną biura, po prowadzenie kursu
komputerowego dla seniorów a także zajęć nauki języka angielskiego dla najmłodszych.
Jakie są Twoje wrażenia z prowadzenia kursów komputerowych dla seniorów, czy miałaś już wcześniej okazję
występować w roli nauczyciela?
Przyznam szczerze, że był to mój nauczycielski debiut i strasznie się obawiałam czy dam radę. Wydaje mi się jednak, że
poradziłam sobie z tym zadaniem i kursanci nie odczuli, że pierwszy raz występuję w tej roli. Może też dlatego, że miałam
bardzo sympatyczną grupę, z którą wspaniale się współpracowało. I, oczywiście, nie mogę się już doczekać kiedy poznam
swoich kolejnych kursantów.
Jak zachęciłabyś swoich rówieśników do aplikowania o staże i praktyki w biurach Janusza Zemke?
Oczywiście gorąco zachęcam wszystkich, którzy mają trochę większe ambicje i chcą poznać ciekawych ludzi, popracować w
przyjemnej atmosferze a także podnieść swoje zawodowe kwalifikacje, a przy okazji otrzymać niemałe wynagrodzenie. Nie
pożałujecie na pewno.
Rozmawiał: Tomek Puławski
Bydgoszcz, 28 maja 2012 r.
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