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Reprezentujemy

Dyrekcję Generalną ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów (DG INFSO), która wspiera rozwój
i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z korzyścią dla wszystkich obywateli.
Naszym zadaniem jest kierowanie inicjatywą ramową i2010, przy położeniu nacisku na technologie
informacyjno-komunikacyjne jako motor wzrostu i tworzenia miejsc pracy, zapewnienie wdrożenia ram
regulacyjnych w zakresie łączności elektronicznej, wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora
audiowizualnego, zarządzanie częścią siódmego programu ramowego badań i rozwoju technologicznego BRT
na lata 2007–2013 dotyczącą technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzanie programem
ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata 2007–2013.

Oferujemy

stanowisko głównego doradcy ściśle współpracującego z dyrektorem generalnym. Zadanie głównego doradcy
ze względu na szybko ewoluujący charakter technologii informacyjno-komunikacyjnych będzie polegać na
doraźnych misjach w zakresie koordynacji horyzontalnej służb w obszarze niektórych ukierunkowanych
działań DG INFSO.

Kandydat musi:

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

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

3. 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;

4. władać biegle jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz dobrze znać inny język urzędowy
UE. Kandydatów informuje się, że procedury rekrutacyjne będą przeprowadzane wyłącznie w językach
angielskim, francuskim i niemieckim.

Główny doradca zostanie wyłoniony i powołany przez Komisję zgodnie z obowiązującymi w niej
procedurami selekcji i naboru. Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określają przepisy regulaminu
pracowniczego mające zastosowanie do urzędników Wspólnot Europejskich w grupie zaszeregowania AD14.
Unia Europejska stosuje politykę równości szans.

Pełny zakres obowiązków, kryteria selekcji i szczegóły dotyczące przesyłania zgłoszeń znajdują się na stronie
internetowej:
http://ec.europa.eu./comm/dgs/personnel_administration/working_fr.htm

Link do internetowego formularza zgłoszeniowego:
http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/index_fr.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 obowiązującego w Brukseli.
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