
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“

Обява за свободно работно място за заместник генерален директор (степен AD 15) – (член 29,
параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

COM/2007/10042

(2007/С 6 А/03)

Ние сме:

Мисията на Генерална дирекция „Образование и култура“ (DG EAC) има три главни аспекта: изграждане на
Европа на знанието, развитие на европейското културно пространство и включване на гражданите в процеса на
европейската интеграция.

Освен действия в областта на политиката и законодателството, Генерална дирекция „Образование и култура“
изпълнява различни като брой и естество програми, от които всяка година се възползват стотици хиляди хора.
Благодарение на тези дейности Генерална дирекция „Образование и култура“ има решаващ принос за опазване
на благосъстоянието и стойностите на Европа, като гражданите реално участват в процеса на европейска
интеграция и се засилва чувството им на принадлежност към тази все още разширяваща се общност.

Ние предлагаме:

Поста на заместник генерален директор, който, наред с другото, ще развива и формулира политиките на ЕС/
Комисията в сферите на компетентност на генералната дирекция и ще допринася за тяхното осъществяване.

Кандидатите трябва:

1. Да са граждани на една от дванайсетте нови държави-членки на Европейския съюз (България, Естония,
Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чешката република).

2. Да притежават университетска диплома, даваща им право на обучение в докторантура.

3. След дипломирането си да имат минимум 12 години стаж на длъжност, за която се изискват
гореспоменатите квалификации. Поне 6 години от този професионален опит трябва да са придобити на
старша ръководна длъжност.

4. Да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и удовлетворително още един от
тези езици. Кандидатите трябва да обърнат внимание, че процедурите за избор ще бъдат водени
единствено на английски, френски и немски език.

Заместник генералният директор ще бъде избран и назначен от Комисията съгласно процедурите ѝ за избор и
наемане на служители. Заплатите и условията на наемане на работа са тези, описани в Правилника за
длъжностните лица на Европейските общности от ниво AD 15. Комисията прилага политика на равните
възможности.

Пълно описание на длъжността, критериите за избор и подробности за кандидатстването могат да бъдат
открити на:
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm

Връзката за кандидатстване онлайн е:
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/index_en.html

Ако се сблъскате с технически проблеми, моля изпратете имейл на:
admin-management-online@ec.europa.eu

Крайният срок за регистриране е 9 февруари 2007 г. Регистриране онлайн няма да е възможно след 12,00 ч.
брюкселско време.
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