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O nas

Dyrekcja Generalna ds. Rybactwa i Gospodarki Morskiej (DG FISH) stawia sobie za cel realizować priorytetowe
zadania Komisji w dziedzinie rybactwa, prawa morza i gospodarki morskiej. Jesteśmy odpowiedzialni za
definiowanie, wdrażanie i monitorowanie w imieniu Komisji wspólnej polityki rybactwa w celu stworzenia
podstaw dla zrównoważonego rybactwa na wodach terytorialnych Wspólnoty i poza nimi, biorąc pod uwagę
aspekty ochrony środowiska, aspekty gospodarcze i społeczne oraz przy zastosowaniu zasad dobrego
zarządzania.

Oferujemy

stanowisko dyrektora w Dyrekcji „Polityka strukturalna”. Dyrektor jest odpowiedzialny za kształtowanie
polityki strukturalnej w dziedzinie rybactwa i akwakultury oraz za skuteczne planowanie i przeprowadzanie
działań w tej dziedzinie.

Poszukujemy kandydatów, którzy:

1. posiadają obywatelstwo jednego z dwunastu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (Bułgarii,
Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii lub Węgier);

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

3. posiadają 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;

4. a także wykazują się biegłą znajomością jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz
odpowiednią znajomością innego języka urzędowego UE. Kandydatów informuje się, że procedury
rekrutacyjne będą przeprowadzane wyłącznie w językach angielskim, francuskim i niemieckim.

Dyrektor 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 AD14. Komisja stosuje
politykę równości szans.

Pełny zakres obowiązków, kryteria selekcji i szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń znajdują się na stronie:
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 9 lutego 2007 r. Rejestracja elektroniczna zostanie zakończona
w południe czasu brukselskiego.
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