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Galp відкриває 50 вакансій в стажувальнiй програмi
для людей переміщених через війну в Україні


Galp Integration Program” відкриває двері для талантів, які постраждали від війни в
Україні, і для нових кар'єрних можливостей у багатьох галузях.



Програма стажування терміном до одного року у багатьох напрямках в областях
інженерії, аналізу даних, IT, Фінанси, економіки та менеджменту, бухгалтерського
обліку, нафтової фізики і науки про Землю, енергетики та права.



Програма включає медичне страхування для всієї родини, допомогу у забезпеченні
надання освіти дітям та підтримку у процесі інтеграції в Португалії.

Galp відкрила стажувальну програму для людей, переселених внаслідок війни в Україні. Galp
Integration Program – це назва проекту, який відкриє 50 вакансій з метою допомогти людям, які
постраждали від війни в Україні, оселитися в Португалії та дозволити їм знайти нові кар’єрні
можливості у своїх галузях.
Очікувана тривалість програми стажування - 12 місяців для кожного стажування (розділено на
два етапи по шість місяців кожен). Galp Integration Program відкриває двері для українських
талантів і дозволяє зацікавленим сторонам продовжити свою професійну кар’єру в таких сферах,
як інженерія, аналіз даних, IT, Фінанси, економіка та менеджмент, бухгалтерський облік,
нафтової фізики і науки про Землю, енергетика та право.
50 вакансій будуть відкриті в найрізноманітніших сферах діяльності Galp, а остаточну кількість
грантів буде коригувати відповідно до зацікавленості, викликаної цією програмою серед
української громади, яка була змушена покинути свою країну після російського вторгнення.
Грант буде доповнено субсидією на харчування та медичним страхуванням для всієї сім'ї. Якщо
необхідно, допомога у пошуку та оренді житла, допомога у включенні дітей до португальської
системи освіти та підтримка інтеграції в Португалії – це інші аспекти, які Galp надає у повному
пакеті підтримки, передбаченому в Galp Integration Program
Ця програма створена у партнерстві з IEFP та з підтримкою Посольства України, Верховного
Kомісаріату з питань міграції, муніципалітетів Матозіньюш, Лісабона та Кашкайша та
Португальського Червоного Хреста в оприлюдненні програми та визначенні потенційних
кандидатів на програму зацікавлених скористатися цією можливістю. Платформи Spilka, Speak
та Wehelpukraine також беруть участь у інтеграції українців у Португалії та у поширенні цієї
програми від Galp.
Всі бажаючі взяти участь у Galp Integration Program, можуть зареєструватися на сторінці
програми, розміщеній на веб-сайті Galp.
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Sobre a Galp
Galp — це енергетична компанія, яка прагне розробляти ефективні та стійкі рішення у своїй діяльності та в
інтегрованих пропозиціях, які вона надає своїм клієнтам. Ми створюємо прості, гнучкі та конкурентоспроможні
рішення для енергетичних або мобільних потреб великих галузей промисловості та малих і середніх компаній, а
також окремих споживачів. Наша пропозиція включає різні види енергії – від електроенергії, виробленої з
відновлюваних джерел, до природного газу та рідкого палива. Як виробник, ми видобуваємо нафту та природний
газ із резервуарів, розташованих у кілометрах під поверхнею моря, а також є одним із основних виробників сонячної
електроенергії в Іберії. Ми сприяємо економічному розвитку 10 країн, у яких ми працюємо, та соціальному прогресу
громад, які нас приймають. Таким чином, ми є лідерами в нашому секторі за основними глобальними індексами
стійкості. У Galp безпосередньо працюють 6360 людей. Більше інформації на www.galp.com
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