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O nas: Misją Wspólnego Centrum Badawczego jest zapewnienie ukierunkowanego na użytkownika,
naukowego i technicznego wsparcia w tworzeniu, kształtowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityki UE.
W skład WCB wchodzi siedem instytutów badawczych znajdujących się w pięciu miejscach w Europie. WCB
zatrudnia 2 650 pracowników i dysponuje budżetem operacyjnym w wysokości 300 mln EUR rocznie.
Naszymi kluczowymi obszarami działania są: żywność, produkty chemiczne i zdrowie; środowisko
i zrównoważony rozwój; bezpieczeństwo jądrowe i ochrona instalacji jądrowych oraz działania horyzontalne,
takie jak: materiały referencyjne i pomiary; prognozy techniczno-gospodarcze, bezpieczeństwo publiczne
i zwalczanie nadużyć finansowych.

Oferujemy stanowisko dyrektora Instytutu Energii (IE). IE udziela wsparcia naukowego i technicznego dla
polityki wspólnotowej w dziedzinie energii. Zatrudnia około 200 pracowników i dysponuje budżetem
rocznym w wysokości ok. 30 mln EUR. IE prowadzi badania w zakresie czystych źródeł i zrównoważonego
wykorzystywania energii, obejmujące zarówno energię jądrową, jak i inne rodzaje energii. Działalność
instytutu obejmuje: bezpieczeństwo jądrowe w rozszerzonej UE, w tym wsparcie dla programów TACIS
(pomoc techniczna na rzecz Wspólnoty Niepodległych Państw) i Phare (Polska, Węgry – pomoc w odbudowie
gospodarczej); nowe systemy energii jądrowej; termiczna obróbka odpadów i biomasa/biopaliwo; spopielanie
odpadów; redukcja emisji z elektrowni, czyste źródła energii. W 2005 r. zainaugurowano wykorzystujące
najnowocześniejszą technologię urządzenia do badania wydajności ogniw paliwowych i przechowywania
wodoru. Prowadzone są również badania w neutronowym reaktorze badawczym będącym własnością
Komisji. Instytut prowadzi aktywną współpracę z partnerami w UE i poza nią.

Zadaniem dyrektora będzie kierowanie badaniami specjalistycznymi i świadczeniem usług na rzecz osób
odpowiedzialnych za kształtowanie polityki UE w dziedzinie, która nabrała nowego znaczenia w programie
prac UE. Dyrektor ma zapewnić orientację strategiczną i koordynację badań i usług związanych z energią
w całym WCB.

Poszukujemy kandydatów, którzy: mają wykształcenie naukowe i wysoki poziom wiedzy na temat
zagadnień naukowych i technologicznych, którymi zajmuje się WCB; doświadczenie naukowe lub
doświadczenie w zakresie użytkowników mające związek z WCB stanowi atut; mają motywację do
kierowania dynamiczną dyrekcją i wspierania ogólnych celów WCB; mają udokumentowane doświadczenie
potrzebne do kierowania programowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi, finansowymi i naukowymi
dyrekcji; mają niezbędne zdolności przywódcze w zakresie zarządzania wysoko wyspecjalizowanymi
zespołami badawczymi; wykazują dogłębną znajomość polityki i instytucji wspólnotowych; mają dobre
umiejętności w zakresie negocjacji i komunikacji; mają zdolność przekonywania w kontaktach wysokiego
szczebla z partnerami i prasą; doskonale znają język angielski.

Kwalifikujący się kandydaci muszą: być obywatelami jednego z 10 nowych państw członkowskich UE;
posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, dający prawo do podjęcia studiów doktoranckich; posiadać
przynajmniej 12-letnie doświadczenie zawodowe liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na
stanowiskach wymagających wyżej wymienionych kwalifikacji, z czego co najmniej 6 lat na wyższym
stanowisku kierowniczym; wykazywać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz dobrą
znajomość innego języka urzędowego UE.

Dyrektor zostanie wyłoniony i powołany przez Komisję zgodnie z jej procedurami selekcji i naboru.
Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia są takie, jak określono w Regulaminie pracowniczym urzędników
Wspólnot Europejskich grupy zaszeregowania AD 14. Komisja stosuje politykę równych szans. Szczegółowy
opis zakresu obowiązków, kryteriów selekcji i procedury zgłoszenia znajduje się na stronie
internetowej:

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 26 czerwca 2006 r. Rejestracja elektroniczna zostanie
zakończona o godz. 12.00 w południe czasu brukselskiego.
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