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Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) ogłasza następujące otwarte konkursy:

— EPSO/AD/94/07 – administratorzy (AD5) w dziedzinie informacji, komunikacji społecznej
i mediów

Kandydaci na te stanowiska muszą posiadać dyplom ukończenia trzyletnich studiów wyższych w wyżej
wymienionej dziedzinie albo dyplom ukończenia dowolnych trzyletnich studiów wyższych oraz co
najmniej trzyletnie podyplomowe doświadczenie zawodowe związane z zakresem obowiązków
istotnych dla ogłaszanych stanowisk.

— EPSO/AST/37/07 – asystenci (AST3) w dziedzinie komunikacji społecznej i informacji

Zależnie od posiadanych kwalifikacji kandydaci na te stanowiska muszą posiadać trzy- albo sześcioletnie
doświadczenie zawodowe.

Ogłoszenia o powyższych konkursach zostały opublikowane w wydaniu angielskim, francuskim i niemieckim
Dziennika Urzędowego z dnia 28 lutego 2007 r. Z powodu uchybienia administracyjnego ogłoszenie nie
ukazało się w pozostałych 19 wersjach językowych Dziennika Urzędowego.

W związku z powyższym właściwy organ podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu terminu składania
wniosków. Nowy ostateczny termin składania wniosków upływa 18 lipca 2007 r.

Ponowne ogłoszenie terminu w żaden sposób nie wpływa na sytuację kandydatów, którzy już dokonali
rejestracji.

Oprócz zmiany terminu, pierwotne ogłoszenia o konkursie pozostają niezmienione. Warunki udziału
pozostają takie same, jak określono w pierwotnym ogłoszeniu, a zatem osoby, które w związku z nowym
terminem składania wniosków pragną zgłosić się po raz pierwszy, muszą sprawdzić, czy spełniły wszystkie
wymogi na dzień określony w pierwotnym ogłoszeniu o konkursie (tj. przed dniem 28 marca 2007 r.).
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UWAGA! Kandydaci, których wnioski zostały zarejestrowane przed dniem opublikowania
niniejszego ogłoszenia, nie mogą ponownie złożyć wniosku: dotyczy to zarówno kandydatów,
którzy napisali już test, jak i tych, którzy zgłosili się na konkurs, ale nie pisali jeszcze testu.

Pełną informację na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EPSO: http://europa.eu/epso.
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