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Magunkról:

Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) küldetése alapvetően három célra irányul: a tudásalapú
Európa kiépítése; az európai kulturális térség kialakítása; valamint a polgárok bevonása az európai
integrációba.

A politikai és szabályozó fellépés mellett az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság évente kedvezményezettek
százezreit érintő programok széles sorát is végrehajtja. E fellépések révén az Oktatásügyi és Kulturális
Főigazgatóság határozottan hozzájárul Európa jólétének és értékeinek megőrzéséhez, a polgárokat ténylegesen
bevonja az európai integrációba, és erősíti az egyre növekvő közösséghez való tartozásuk érzését.

Ajánlatunk:

A főigazgató-helyettes munkaköre, aki többek között kidolgozza és megszövegezi a Főigazgatóság
hatáskörében lévő uniós és bizottsági szakpolitikákat, valamint hozzájárul végrehajtásukhoz.

Az alkalmas pályázó:

1. Az Európai Unió tizenkét új tagállama (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország,
Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia) egyikének állampolgára;

2. doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító egyetemi diplomával rendelkezik;

3. legalább 12 éves, a fent említett képzettségnek megfelelő posztgraduális szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Ebből legalább 6 évet felsővezetői munkakörben szerzett;

4. az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét alaposan, egy további hivatalos nyelvét pedig legalább kielégítő
mértékben ismeri. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiválasztási eljárás kizárólag angol, francia vagy
német nyelven zajlik.

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. február 9. Online jelentkezésre brüsszeli idő szerint déli 12 órát követően nem
lesz lehetőség.
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