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KOMISJA

EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Dyrektora Dyrekcji „Dochodzenia i działalność operacyjna II” (OLAF.B)
(grupa zaszeregowania AD 14 – nr referencyjny: COM/2006/10031)
oraz Dyrektora Dyrekcji „Wsparcie operacyjne i polityczne” (OLAF.C)
(grupa zaszeregowania AD 14 – nr referencyjny: COM/2006/10032)
(2006/C 238 A/01)

O nas
Jesteśmy Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Walka z nadużyciami
finansowymi szkodzącymi interesom finansowym Wspólnot Europejskich jest niezwykle istotna dla
wiarygodności europejskiego przedsięwzięcia. Dlatego wszystkie instytucje UE uznają ją za priorytetowe
zadanie. OLAF jest zarówno organem śledczym, jak i dyrekcją generalną Komisji odpowiedzialną za
opracowywanie i wdrażanie strategii zapobiegania nadużyciom.
Oferujemy:
—

pracę na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za wytyczanie strategii i zarządzanie Dyrekcją
„Dochodzenia i działalność operacyjna II” (Dyrekcja OLAF.B). Do jego zadań będzie należało:
dalsze rozwijanie działalności operacyjnej OLAF-u, w bliskiej współpracy z odpowiednimi organami
państw członkowskich i krajów trzecich, w sposób zapewniający znaczne i wyraźne efekty działań
dochodzeniowych, maksymalne wykorzystywanie doświadczenia operacyjnego Urzędu oraz jego
kontaktów z innymi służbami zwalczającymi nadużycia w celu zwiększenia skuteczności dochodzeń
na szczeblu wspólnotowym oraz zarządzanie zasobami w sposób pozwalający na realizację wszystkich
ustalonych priorytetów (nr referencyjny COM/2006/10031),

—

pracę na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za wytyczanie strategii i zarządzanie Dyrekcją
„Wsparcie operacyjne i polityczne” (OLAF.C). Do jego zadań będzie należało: dalsze rozwijanie
działalności analitycznej OLAF-u oraz jego zdolności kształtowania polityki, przy jak najlepszym
wykorzystaniu rosnącego doświadczenia operacyjnego OLAF-u i jego kontaktów z innymi służbami
zwalczającymi nadużycia finansowe, a także zarządzanie zasobami w sposób zapewniający odpowiednie
wsparcie techniczne dla dochodzeń OLAF-u (nr referencyjny COM/2006/10032).

Kandydat powinien:
1)

być obywatelem jednego z państw członkowskich UE;

2)

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

3)

posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe liczone od chwili ukończenia studiów
wyższych na stanowiskach wymagających wyżej wymienionych kwalifikacji, z czego przynajmniej 5 lat
na stanowisku wyższego szczebla kierowniczego;

4)

wykazywać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz dobrą znajomość innego języka
urzędowego UE.
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Dyrektorzy zostaną wyłonieni i powołani 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 AD 14. 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 zgłoszeń dla kandydatów upływa w dniu 6 listopada 2006 r. Przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych
zakończone zostanie o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli.
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