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Magunkról:

A Gazdasági és Pénzügyek Főigazgatóság (DG ECFIN) fő szerepe az, hogy a gazdaságpolitikák koordinálásával,
a gazdaság felügyeletével, valamint a politikai értékelések eszközével az Európai Unión belül és kívül egyaránt
elősegítse a gazdasági és monetáris unió sikerét.

Ajánlatunk:

Az ECFIN.A „Gazdasági tanulmányok és kutatás” Igazgatóságáért felelős igazgató munkaköre, aki a DG ECFIN
gazdasági kutatási programjának végrehajtásával van megbízva. Az igazgatóság fő szerepe, hogy biztosítsa a
DG ECFIN által használt elemzési eszközöket (ökonometriai modellek, empirikus elemzések, adatbázisok stb.),
valamint hasznosítsa a gazdasági tanácsadói csoportban összpontosuló elemzési kapacitást. Az igazgatóság
feladata a DG ECFIN előrejelzéseinek koordinációja is.

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.

Az igazgatót a Bizottság választja ki és nevezi ki, saját kiválasztási és felvételi eljárásaival összhangban. A
fizetés és az alkalmazási feltételek azonosak a Személyzeti szabályzatban az Európai Közösségek AD 14
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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