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Magunkról

A Közös Kutatóközpont (KKK) feladata, hogy ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatást nyújtson az
Európai Unió szakpolitikáinak kialakításához, kidolgozásához, végrehajtásához és nyomon követéséhez. A
KKK Európa 5 helyszínén 7 kutatóintézettel rendelkezik. 2 650 munkatársa van, az éves működési
költségvetés 300 millió euro; hatáskörének fő területei az élelmiszeripar, a vegyipari termékek és az
egészségügy, a környezet és a fenntartható fejlődés, a nukleáris biztonság és védelem; valamint az olyan
horizontális tevékenységek, mint a referenciaanyagok és a mérések, a technikai-gazdasági előretekintés, a
közbiztonság és a csalás elleni küzdelem.

Ajánlatunk

— Az Állampolgárok Védelmét és Biztonságát Szolgáló Intézet igazgatói állása (JRC.G – IPSC –

ISPRA). Az Intézet feladata, hogy kutatás alapú, rendszerorientált támogatást nyújtson az uniós
politikákhoz annak érdekében, hogy a polgárokat megvédjék a gazdasági és technológiai kockázatoktól.
430 munkatársat foglalkoztat mintegy 45 millió euro költségvetéssel. Az igazgató feladata az is, hogy a
belső/külső biztonságra, a csalás elleni küzdelemre, valamint a fejlesztési segélyekkel kapcsolatos
kutatások és szolgáltatásokra vonatkozó kutatás területén biztosítsa a stratégiai iránymutatást és
koordinációt a Kutatóközpont teljes szervezetén belül. (Ref. COM/2007/10039)

— Az Energiaügyi Intézet igazgatói állása (JRC.F – IE – PETTEN). Az Intézet feladata az energiára
vonatkozó közösségi szakpolitikák tudományos és műszaki támogatása. Alkalmazottainak száma
mintegy 200 fő, éves költségvetése körülbelül 30 millió euro. Az igazgató feladata az is, hogy az
energiára vonatkozó kutatás területén biztosítsa a stratégiai iránymutatást és koordinációt a
Kutatóközpont teljes szervezetén belül. (Ref. COM/2007/10040)

Az igazgatók felelnek intézetük teljes irányításáért, valamint pénzügyi és felvételi felelősséggel tartoznak
intézetük teljes költségvetéséért és személyzetéért. Tagjai a KKK felsővezetői csoportjának, és részt vesznek a
KKK megbízatásának teljes mértékű fejlesztésében és végrehajtásában.

Az alkalmas pályázó

1. – Az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára;

2. – doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító egyetemi diplomával rendelkezik;

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

4. – az EU egyik hivatalos nyelvéből alapos, egy másikból pedig kielégítő ismeretekkel rendelkezik. Felhívjuk
a pályázók figyelmét, hogy a kiválasztási eljárás kizárólag angol, francia vagy német nyelven zajlik.
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Az igazgatókat a Bizottság választja ki és nevezi ki 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 12. Online jelentkezésre brüsszeli idő szerint déli 12 óráig lesz
lehetőség.
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