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(Ogłoszenia) 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE 

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY  
WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY  

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE: URZĘDNIK DS. BADAŃ – WARUNKI ŻYCIA 

NR REF.: EF/TA/09/08 

(2009/C 242 A/01) 

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków i Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie 
(Irlandia) zamierza zatrudnić urzędnika ds. badań (m/k) – warunki życia. 

Pod zwierzchnictwem kierownika jednostki ds. warunków i jakości życia, wyłoniony(-a) kandydat(-ka) będzie 
ściśle współpracować z menedżerami ds. badań w zakresie zarządzania projektami badawczymi, planowania 
i prowadzenia badań, prowadzenia obserwatoriów, realizacji badań, przygotowywania raportów i przedsta
wiania informacji zgodnie z programem pracy Fundacji oraz potrzebami jej zainteresowanych stron. 

Odpowiedni(-a) kandydat(-ka) powinien (powinna) posiadać doświadczenie w zakresie analizy polityki 
społecznej i badań oraz udokumentowaną znajomość metodologii badawczych, w tym metod ilościowych. 
Osoba ta powinna posiadać dobrą znajomość kwestii politycznych związanych z warunkami życia w UE, 
np. w zakresie służb publicznych, wykluczenia społecznego, zmian demograficznych i migracji. 

Konkurs jest przeznaczony dla kandydatów, którzy: 

— są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, 

— posiadają pełne prawa obywatelskie, 

— posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej, 

— posiadają referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania wymienionych obowiązków, 

— posiadają bardzo dobrą znajomość jednego języka urzędowego Unii Europejskiej i zadowalającą znajo
mość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość języka angielskiego, który jest głównym językiem 
Fundacji, 

— posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk społecznych, ekonomii lub powiązanych dziedzinach, 

— mają co najmniej dwuletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe. 

Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony w grupie funkcyjnej AD, stopień zaszeregowania 5, jako 
pracownik czasowy z umową na czas nieokreślony. 

Szczegółowe informacje na temat stanowiska oraz procedur zgłaszania kandydatury i wyboru można pobrać 
ze strony internetowej z informacjami o ofertach pracy w Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/ 
vacancies/. Kandydaci powinni uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypeł
nione podania zostaną odrzucone. 

www.eurofound.europa.eu/about
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Wszystkie zgłoszenia należy złożyć na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, który również można pobrać 
ze strony internetowej. 

Ostateczny termin składania podań: 6 listopada 2009 r. 

Eurofound jest pracodawcą przestrzegającym zasady równych szans. 


