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Magunkról:

A pályázat kiírója az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (DG SANCO). Feladatunk annak
biztosítása, hogy az EU területén forgalomba kerülő élelmiszerek és fogyasztási cikkek biztonságosak legyenek,
valamint az, hogy az EU belső piaca a fogyasztók érdekeit védve működjön, illetve, hogy Európa támogassa a
polgárai egészségét védő és javító projekteket. Működésünk az uniós polgárok mindennapi életét befolyásolja.
Tudjuk, hogy az uniós polgárok elvárásai magas szintűek, ezért helyesen kell cselekednünk. Annak érdekében,
hogy megbízatásunkat sikerrel teljesítsük, együttműködünk más uniós intézményekkel, a tagállami
kormányokkal, ügynökségekkel, valamint fogyasztói érdekképviseleti szervezetekkel, egészségügyi érdek-
csoportokkal, gazdasági csoportokkal, tudósokkal, kutatókkal és szakértőkkel. A Főigazgatóság három
helyszín (Brüsszel, Luxembourg és Grange [Írország]) között megoszló hat igazgatóságból áll. Mintegy 820 főt
foglalkoztat és 554 millió eurós költségvetést kezel.

Ajánlatunk:

Főigazgató-helyettes munkaköre, aki a Főigazgató munkáját segíti a Főigazgatóság általános irányítási feladatai
terén és különösen az élelmiszerbiztonsági és tudományos ügyek kordinációját végzi.

Az igazgatóhelyettes felelős a Főigazgatóság hatáskörébe tartozó EU/bizottsági szakpolitikák kidolgozásáért és
fejlesztéséért, különösen az alábbiak tekintetében: biztosítani a Főigazgatóság élelmiszer-biztonságra
vonatkozó szakpolitikájának egységességét és megfelelő tartalmát, melynek célja az élelmiszer-biztonság, az
állategészségügy és az állatjóllét, illetve a növényi egészség magas szintjének biztosítása az Európai Unióban az
ezekre vonatkozó következetes, a termelőtől a fogyasztóig ívelő intézkedéssorozatnak, illetve a megfelelő
ellenőrzésnek köszönhetően, a belső piac hatékony működése mellett; biztosítani a Főigazgatóság élelmiszer-
biztonságra vonatkozó szakpolitikájának következetes alkalmazását és beemelését más bizottsági szakpoli-
tikákba.

Olyan jelentkezőket keresünk,

akik megfelelnek a következő elvárásoknak: bizonyított vezetési és szervezési készségekkel rendelkeznek,
különösen a magasan kvalifikált szakemberekből álló csapat vezetésének, motiválásának és fejlesztésének
képességével, hogy a csapatból kihozzák képességei maximumát, miközben teljesíti a SANCO, és általában a
Bizottság céljait; kimagaslóan jól ismerik az általában az egészségügyhöz, az élelmiszer-biztonsághoz és a
fogyasztóvédelem kérdéseihez kötődő közösségi szakpolitikákat, és e téren tapasztalattal rendelkeznek,
beleértve a válságkezelést is; bizonyított tapasztalattal rendelkeznek a kockázatértékelés és a tudományos alapú
döntéshozatal terén; jól ismerik az Európai Unió nemzetközi kapcsolatait az élelmiszer-biztonság és a
közegészségügy kérdésköreire vonatkozóan; képesek az élelmiszer-biztonság szemléletét a Főigazgatóság más
politikái terén is érvényesíteni, elsősorban a közegészségügy és a fogyasztóvédelmi kérdések terén; fejlett
kommunikációs készségek, a Bizottság állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági álláspontjának képviselete
érdekében, különösen az érintett uniós intézmények (Parlament és Tanács) előtt, illetve harmadik országok és
az érintettek viszonylatában; kiválóan alkalmas a tagállamok, harmadik országok és nemzetközi szervezetek
szintjén hatékonyan tárgyalni.
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A pályázó

1. az EU valamelyik tagállamának állampolgára;

2. doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító egyetemi diplomával rendelkezik;

3. legalább 15 éves, a fent említett képzettségnek megfelelő posztgraduális szakmai tapasztalattal
rendelkezik; legalább 5 éves, felsővezetői szintű tapasztalattal rendelkezik;

4. az EU egyik hivatalos nyelvéből alapos, egy másikból pedig kielégítő ismeretekkel rendelkezik.

A főigazgató-helyettest a Bizottság választja és nevezi ki, összhangban saját felvételi eljárásaival. A fizetés és az
alkalmazási feltételek azonosak a Személyzeti szabályzatban az Európai Közösségek AD 15 fizetési
besorolással rendelkező tisztviselői esetében előírtakkal. A Bizottság tiszteletben tartja az esélyegyenlőség elvét.

A munkakör részletes leírása, a kiválasztás kritériumai és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók az alábbi
internetcímen találhatók:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm.

Az online jelentkezés a következő internetes oldalon érhető el:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/index_en.html.

Amennyiben műszaki hibát észlel, kérjük, a következő címre küldjön e-mail üzenetet:

ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

A jelentkezés határideje: 2007. január 16. Online jelentkezésre brüsszeli idő szerint déli 12 órát követően nem
lesz lehetőség.
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