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Magunkról:

Az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság (DG INFSO) valamennyi polgár érdekében támogatja
az informatikai és hírközlési technológiák (IKT) fejlesztését és használatát. Feladatunk az i2010 keretprogram
irányítása oly módon, hogy hangsúlyozzuk az információs és kommunikációs technológiák szerepét, mint a
növekedés és a munkahelyteremtés egyik fő ösztönzőjét, további feladatunk az elektronikus hírközlési
szolgáltatásokra vonatkozó keretszabályozás végrehajtásának biztosítása, az európai audiovizuális ágazat
versenyképességének megerősítése, valamint a 7. K+F keretprogram (7 ePC), illetve a Versenyképesség és
Innováció keretprogram (CIP) (2007–2013) információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó
részének irányítása.

Ajánlatunk:

A főigazgató mellé rendelt főtanácsos munkaköre. Az informatikai és kommunikációs technológiák (IKT)
gyors fejlődése miatt a DG INFSO által célzott tevékenységekkel kapcsolatos horizontális koordináció területén
valamennyi ad hoc megbízás elvégzése.

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 vagy tanácsosi 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 és
német nyelven zajlik.

A főtanácsost 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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