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Oferujemy

Stanowisko głównego doradcy, który będzie zajmować się różnymi obszarami polityki wchodzącymi w zakres
kompetencji DG ds. Środowiska, analizą wielu różnorodnych, powiązanych ze sobą zagadnień i kwestii
i opracowywaniem wniosków. W szczególności główny doradca skupi się na zagadnieniach przekrojowych
dotyczących usprawniania wewnętrznej koordynacji w Dyrekcji Generalnej oraz włączania priorytetów
związanych ze środowiskiem do innych obszarów polityki wspólnotowej, na przykład: środowisko i transport,
mobilność z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, związki ze zmianami klimatycznymi itp.;
środowisko i energia, w tym odnawialne źródła energii, wydajniejsze użytkowanie paliw kopalnych itp.;
środowisko i konkurencyjność, na przykład kwestie efektywności ekologicznej, kosztów szkód w środowisku,
kompromisu pomiędzy środowiskiem a korzyściami gospodarczymi, związków ze strategią lizbońską na
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia itp.; wpływ szkód w środowisku na zdrowie ludzkie.

Poszukujemy

Osób posiadających ugruntowaną i obszerną wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie koordynacji wielu
różnorodnych zagadnień w zakresie polityki publicznej, najlepiej zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak
i państw członkowskich. Doświadczenie w dziedzinie włączania zagadnień z zakresu środowiska do innych
obszarów polityki będzie dodatkowym atutem. Kandydat musi posiadać: sprawdzone umiejętności w zakresie
negocjacji; znakomite umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej; gruntowną wiedzę z zakresu
gospodarki i świata przedsiębiorczości. Doświadczenie w kształtowaniu polityki jest niezbędne. Kandydaci
muszą wykazać się obszerną wiedzą na temat instytucji UE.

Kandydat powinien:

1. być obywatelem jednego z państw członkowskich UE;

2. legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych uprawniającym do podjęcia studiów
doktoranckich;

3. posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe liczone od chwili ukończenia studiów
wyższych na stanowiskach wymagających wyżej wymienionych kwalifikacji, z czego przynajmniej 5 lat
na wyższym stanowisku kierowniczym lub doradczym;

4. władać biegle jednym z języków urzędowych UE oraz dobrze znać inny język urzędowy UE.
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Główny doradca zostanie wyłoniony i powołany przez Komisję zgodnie z obowiązującymi procedurami
selekcji i naboru. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określają przepisy regulaminu pracowniczego mające
zastosowanie do urzędników Wspólnot Europejskich w grupie zaszeregowania AD 14. Komisja stosuje
politykę równości szans.

Pełny zakres obowiązków, kryteria selekcji i szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń znajdują się na stronie
internetowej:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_en.htm.

Link do internetowego formularza zgłoszeniowego:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/index_en.html.

Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na następujący adres:

ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 4 grudnia 2006 r. Rejestracja elektroniczna zostanie
zakończona w południe czasu brukselskiego.
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