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O nas

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO). Naszym zadaniem jest
zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności i towarów konsumpcyjnych sprzedawanych w UE, zapewnienie,
by rynek wewnętrzny w UE funkcjonował z korzyścią dla konsumentów oraz by Europa przyczyniała się do
ochrony i poprawy zdrowia swoich obywateli. Misją Dyrekcji C – Zdrowie Publiczne i Ocena Ryzyka – jest
przede wszystkim: a) zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego w procesie kształtowania
polityki Wspólnoty; b) podejmowanie działań zmierzających do poprawy zdrowia publicznego w Unii
Europejskiej oraz zapobieganie chorobom i likwidacja źródeł zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, przy
współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i innymi właściwymi międzynarodowymi
organizacjami; c) wdrażanie obecnego programu zdrowia publicznego (2003–2008) oraz przygotowanie
kolejnego programu; d) udostępnianie niezależnych i klarownych ocen ryzyka za pośrednictwem komitetów
naukowych SANCO.

W skład dyrekcji wchodzi siedem działów zatrudniających około 140 osób. Biuro dyrektora, biuro głównego
doradcy oraz cztery działy (C/1–C/4) znajdują się w Luksemburgu, natomiast działy C/5, C/6 i C/7 znajdują się
w Brukseli.

Oferujemy

Nowo utworzone stanowisko głównego doradcy, który będzie współpracował w pełnym wymiarze godzin
z dyrektorem dyrekcji C. Za zgodą dyrektora generalnego główny doradca może zostać poproszony
o przejęcie odpowiedzialności za koordynację prac określonych części dyrekcji oraz za prace związane
z określonymi przekrojowymi zagadnieniami. Szczegółowy zakres tego rodzaju zadań będzie zależał od
priorytetów DG na dany rok. Do zadań tych może należeć udział w kształtowaniu ogólnej strategii w zakresie
ochrony zdrowia, komunikacja, wspieranie dyrektora i działów w ich kontaktach z państwami członkowskimi
za pośrednictwem kraju sprawującego przewodnictwo w Radzie UE, zastępowanie dyrektora na spotkaniach
zarządu Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków
(EMEA) oraz zwierzchnictwo nad zespołami zadaniowymi i grupami roboczymi zgodnie z wytycznymi
dyrektora.
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Zadaniem głównego doradcy będzie również aktywny udział w debatach politycznych na tematy związane
z ochroną zdrowia, w tym w debatach w Radzie i Parlamencie Europejskim, oraz nawiązywanie kontaktów
z organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia publicznego, w tym z organami administracji krajowej oraz
ze Światową Organizacją Zdrowia. Odpowiedzialność za sprawy finansowe i personalne dyrekcji ponosi
dyrektor. Tym niemniej główny doradca będzie odgrywał wiodącą rolę w zakresie programowania
finansowego oraz w kwestiach personalnych dzięki wkładowi w koordynację powierzonych mu dziedzin.

Poszukujemy

Kandydatów spełniających następujące kryteria: udokumentowane umiejętności kierownicze, w szczególności
zdolności do kierowania zespołami (zadaniowymi), motywowania i rozwijania z wykorzystaniem ich całego
potencjału; udokumentowane umiejętności w zakresie planowania i finansów; doświadczenie w zarządzaniu
personelem; dogłębne zrozumienie i szeroka wiedza na temat działań w zakresie ochrony zdrowia
publicznego i oceny ryzyka oraz jasny obraz co do strategicznego kierunku działań dyrekcji; doskonałe
umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim i dobra znajomość języka
francuskiego; doskonałe umiejętności w zakresie stosunków międzyludzkich, partnerskiego dialogu,
koordynacji i negocjacji.

Poszukujemy kandydatów, którzy:

1) posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;

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

3) posiadają co najmniej 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) władają biegle jednym z języków urzędowych UE oraz dobrze znają inny język urzędowy UE.
Kandydatów informujemy, że procedury rekrutacyjne będą przeprowadzane wyłącznie w językach
angielskim, francuskim lub niemieckim.

Główny doradca zostanie wyłoniony i mianowany 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 nadsyłania 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/CV_Encadext/index.cfm

Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać e-mailem na adres:

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

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 kwietnia 2007 r. Składanie zgłoszeń drogą elektroniczną
będzie możliwe do godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.
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