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O nas

Główną misją Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG ECFIN) jest zapewnienie sukcesu unii
gospodarczej i walutowej zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, dzięki postępom w koordynacji polityki
gospodarczej, prowadzeniu nadzoru gospodarczego i dokonywaniu oceny polityki.

Oferujemy

stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za dyrekcję ECFIN.A „Analizy gospodarcze i badania”, która jest
odpowiedzialna za wdrażanie programu badań gospodarczych DG ECFIN. Podstawowym zadaniem tej
dyrekcji jest dostarczanie narzędzi analitycznych (modeli ekonometrycznych, analiz empirycznych, baz danych
itp.), jakimi posługuje się DG ECFIN, oraz wykorzystywanie zdolności analitycznych grupy doradców
gospodarczych. Dyrekcja ta jest również odpowiedzialna za koordynację prognoz gospodarczych
przygotowywanych przez DG ECFIN.

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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