
Стажування у складі Делегації німецької економіки в Україні  

Студенти-магістри та випускники ІМВ запрошуються до стажування у складі 

Делегації німецької економіки в Україні (Київ) 

Період стажування – круглий рік; мінімальний термін 3 місяці. 

Вимоги: 

- Економічна освіта 

- Ідеальна німецька 

- Добре знання англійської (бажано) 

- Дивіться вкладений файл (німецькою мовою) 

 

Щоб подати заявку, будь ласка, надішліть за вказаною нижче адресою: 

- Мотиваційний лист німецькою (1 сторінка) 

- Резюме німецькою 

- Рекомендація Інституту (зв’яжіться з міжнародним відділом)  

 

Делегація німецької економіки в Україні 

Олена Ковбаса, начальник управління бухгалтерського обліку та управління 

персоналом, olena.kovbasa@ukraine.ahk.de, з темою: Praktikum bei der 

Delegation der Deutschen Wirtschaft in der Ukraine 

Дмитро Яровий, керівник міжнародного відділу ІМВ office@iir.kiev.ua 
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Стажировка в составе Делегации немецкой экономики в Украине (Киев) 

Студенты-магистры и выпускники ИМО приглашаются на стажировку в 

составе Делегации немецкой экономики в Украине (Киев) 

Период стажировки – круглый год; минимальный срок 3 месяца. 

Требования: 

- Экономическое образование 

- Идеальный немецкий 

- Хорошее знание английского (желательно) 

- Смотрите приложенние (на немецком языке) 

 

Чтоб подать заявку, пожалуйста, отправьте по указанному ниже адресу: 

- Мотивационное письмо на немецком (1 страница) 

- Резюме на немецком 

- Рекомендация Института (свяжитесь с международным отделом) 

 

Делегация немецкой экономики в Украине 

Елена Ковбаса, начальник управления бухгалтерского учета и управления 

персоналом, olena.kovbasa@ukraine.ahk.de, с темой: Praktikum bei der 

Delegation der Deutschen Wirtschaft in der Ukraine 

Дмитрий Яровой, руководитель международного отдела ИМО 

office@iir.kiev.ua 
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Internship within the Delegation of German Economy in Ukraine (Kyiv) 

IIR Master Students and graduates are invited to apply for conducting an 

internship within the Delegation of German Economy in Ukraine (Kyiv) 

The internship period is round the year; minimum 3 months of internship are 

expected. 

The requirements are the following: 

- Economic background 

- Perfect German 

- Good English (preferably) 

- See attached (in German) 

 

To apply, please send to the address below:  

- Motivation letter in German (1 page) 

- CV in German 

- Recommendation from the Institute (please contact International Office)  

 

Delegation of German Industry and Commerce to Ukraine 

Olena Kovbasa, Head of Accounting and HR, olena.kovbasa@ukraine.ahk.de,  with 

subject: Praktikum bei der Delegation der Deutschen Wirtschaft in der Ukraine 

Dmytro Iarovyi, Head of IIR International Office office@iir.kiev.ua 
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