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A dublini székhelyű Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) az életkörül
ményekkel foglalkozó kutatási tisztviselőt (női/férfi munkatárs) keres. 

Az életkörülményekkel és életminőséggel foglalkozó csoport vezetőjének a beosztottjaként, a kutatási tisztvi
selő munkáját a kutatásvezetőkkel fogja szoros együttműködésben végezni a kutatási projektek, felmérések 
tervezése és lebonyolítása, megfigyelőközpontok üzemeltetése, kutatások megvalósítása, jelentések előkészí
tése és információk bemutatása terén, az Eurofound munkaprogramjának megfelelően és az érdekelt felek 
szükségletei alapján. 

A sikeres pályázónak tapasztalattal kell rendelkeznie a szociálpolitikai elemzés és kutatás területén, valamint 
igazolt tudással kell rendelkeznie a kutatási módszertanokról, a mennyiségi módszereket is beleértve. Alapos 
ismeretekkel kell rendelkeznie az európai uniós életkörülményekkel kapcsolatos politikai kérdésekről, pl. a 
közszolgálatokról, a társadalmi kirekesztésről, a demográfiai változásokról és a migrációról. 

A pályázati eljárásban az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók vehetnek részt: 

– az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, 

– állampolgári jogait teljes mértékben gyakorolhatja, 

– teljesítette sorkatonai kötelezettségét, 

– igazolt referenciák az említett feladatok megfelelő elvégzéséhez szükséges képességről, 

– az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismerete, és egy másik hivatalos nyelv megfelelő isme
rete, ideértve az Alapítvány hivatalos nyelvének, az angolnak a kiváló ismeretét, 

– felsőfokú végzettség a társadalomtudományok, közgazdaságtan vagy kapcsolódó tudományok területén, 

– kapcsolódó szakterületen szerzett, legalább kétéves tapasztalat. 

A sikeres pályázót AD 5 besorolású, határozatlan időre szóló szerződéses tisztviselőként fogják alkalmazni. 

A munkakörhöz, valamint a jelentkezési és felvételi eljáráshoz kapcsolódó részleteket az Eurofound honlap
járól lehet letölteni: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. A pályázókat kérik a felhívás szövegének 
figyelmes átolvasására, mivel a hiányos pályázatokat nem fogadják el. 

www.eurofound.europa.eu/about/vacancies
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Valamennyi pályázatot a honlapról letölthető hivatalos űrlapon kell benyújtani. 

Pályázati határidő: 2009. november 6. 

Az Eurofound az esélyegyenlőség elvét alkalmazó munkáltató. 


