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Európu
Spoločne formujeme

Iina Lietzen (Fínsko)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Mathieu Orphanides (Cyprus)
Programový manažér

Európska komisia

Niamh Mary O’Doherty (Írsko)
Jazyková editorka

Európsky parlament

Referent pre politické záležitosti

“Ako pracovník Európskej služby pre vonkajšiu
činnosť pracujem na bezpečnostných dôsledkoch

zmeny klímy. Motivuje ma rozprávať sa
s partnermi po celom svete o tom,

ako lepšie riešiť prepojenia medzi zmenou
klímy, bezpečnosťou a mierom."

"Som hrdý na to, že som spustil neuveriteľný
projekt s názvom DiscoverEU, ktorý dáva šancu

18-ročným vyhrať bezplatný cestovný poukaz. Svoj deň
trávim komunikáciou s mladými ľuďmi z celej Európy

a budovaním komunity cestovateľov DiscoverEU.
Skutočnosť, že moja práca má vplyv na európsku

mládež, je pre mňa veľmi obohacujúca!"

"Pracujem vo viacjazyčnom prostredí
s veľkým množstvom kolegov z rôznych

profesných a kultúrnych zázemí.
Viacjazyčnosť je základom inštitúcií EÚ

a milujem prácu s ľuďmi, ktorí sa
zaujímajú o záležitosti EÚ, preklady

a viacjazyčnosť!"

Viac o pracovných príležitostiach
v inštitúciách EÚ nájdete

na našej stránke:

www.eu-careers.eu

EU Careers

www.eu-careers.eu

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/eucareers/
https://www.linkedin.com/company/eu-careers/
https://twitter.com/EU_Careers
https://www.youtube.com/user/EUCareers
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Zaujímavá práca plná
výziev
Medzinárodné pracovné
prostredie

Flexibilné pracovné podmienky
Celoživotný osobný
rozvoj

Vnútorná pracovná mobilita
Bohaté zamestnanecké výhody
Rovnováha medzi súkromným
a pracovným životom

Inkluzívna a rôznorodá
pracovná sila

Zamestnanci EÚ svojou prácou premieňajú hodnoty
Európskej únie na činy, pomáhajú formovať
rozhodnutia a uskutočňovať plány so širokým dosahom
na milióny občanov EÚ.
EÚ zároveň ponúka celý rad atraktívnych výhod,
ktoré naplnia osobné, vzdelávacie a finančné
potreby svojich zamestnancov.

Hlavným poslaním Európskeho úradu pre
výber pracovníkov (EPSO) je uspokojovať
personálne potreby inštitúcií EÚ výberom
talentovaných uchádzačov prostredníctvom
všeobecných a špecializovaných výberových

 zamestnancov najmä pre Európsky parlament,
Radu Európskej únie, Európsku komisiu,
Súdny dvor Európskej únie, Európsky dvor
audítorov, Európsky hospodársky a sociálny
výbor, Výbor regiónov, Európsku službu pre
vonkajšiu činnosť, Európskeho ombudsmana,
a Európskeho dozorného úradníka pre
ochranu údajov.
Každá z týchto inštitúcií prijíma zamestnancov
zo skupiny úspešných kandidátov,
ktorý poskytuje úrad EPSO.

EÚ ponúka prácu v rôznych kategóriách zamestnancov:
stáli úradníci, zmluvní a dočasní zamestnanci,
vyslaní národní experti, stážisti a iní.
Môžeš sa venovať rôznym kariérnym možnostiam podľa
svojich profesionálnych ambícií a vzdelania.
Či už vstúpiš do inštitúcií EÚ s profilom všeobecne
zameraného odborníka (napr. právnik, ekonóm, absolvent
verejnej správy) alebo s profilom špecialistu (vedec, technik,
finančný úradník, lekár, prekladateľ), môžeš sa vydať na
dráhu, ktorá čo najviac zúžitkuje tvoje schopnosti a/alebo
tvoje predošlé pracovné skúsenosti.

konaní.
EPSO je zodpovedný za výber

si občan EÚ,

plynule hovoríš jedným jazykom EÚ a ovládaš
ďalší jazyk EÚ,
si nadšený pre projekt EÚ,
veríš v hodnoty EÚ ako je mier, sloboda,
demokracia, rovnosť a ľudské práva,
chceš pomôcť zmeniť politiky, ktoré ovplyvňujú
milióny obyvateľov EÚ,
si nadšený pre prácu v multikultúrnom
prostredí, kde je rozmanitosť výhodou
a všetci majú rovnaké príležitosti

   Ak...

...tak potom Ti ponúkame životnú príležitosť.

si absolventom SŠ/VŠ v akomkoľvek odbore,

Prečo kariéra v EÚ?

Čo ponúkame?

EPSO
Spájanie nadaných
talentov s kariérou v EÚ

Vyber si svoju kariéru




