Καριέρα στην ΕΕ: Εισαγωγή

Κάνε τη διαφορά

Διάρκεια ζωής των
διαφόρων θέσεων
εργασίας

Γιατί να
δουλέψεις
στην Ε.Ε;
Μάθηση και ανάπτυξη

Εργασία και
ταξίδια

Τι προσφέρει μια σταδιοδρομία
στην ΕΕ;
•
•
•
•
•
•

Σταδιοδρομία ευρωπαϊκής κλίμακας
Αξιοζήλευτη καριέρα
Συνεχής συσσώρευση γνώσεων
Νιώστε τον παλμό της Ευρώπης
Ένα ευέλικτος και σύγχρονος εργοδότης
Πείτε ναι στις προκλήσεις του μέλλοντος

Αναπτυξιακή
πολιτική

Έλεγχο και
επιθεώρηση

Τι μπορώ να
κάνω στην Ε.Ε.
Εργασία
βοήθειας

Πολιτικός
σύμβουλος
...Και πολλά, πολλά άλλα….

Για ποιον μπορώ να δουλέψω?
Συμβούλιο

Κοινοβούλιο

Δικαστήριο της ΕΕ

Επ. Περιφερειών

Επιτροπή

Οικονομική &
Κοινωνική Επ.

Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης

Ελεγκτικό Συνέδριο

… και πολλούς ακόμη οργανισμούς της ΕΕ
… στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο (80%)
ή οπουδήποτε στην ΕΕ και στον κόσμο (20%)

Διαμεσολαβητής

Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί


Πάνω από 30 οργανισμοί λειτουργούν στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι οργανισμοί αυτοί
παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τις
τεχνικές, επιστημονικές, λειτουργικές και/ή τις ρυθμιστικές πτυχές των πολιτικών αυτών. Οι
αποκεντρωμένοι οργανισμοί είναι ανεξάρτητες νομικές οντότητες του ευρωπαϊκού δημοσίου
δικαίου, ξεχωριστές από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κ.λπ.).

Ενδεικτικοί οργανισμοί:
 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE, Λιθουανία)
 H Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROJUST,
Ολλανδία)
 Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA, Βιέννη)
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (AEE, Κοπεγχάγη)
 Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
(ΓEEA, Ισπανία)
 Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης(Cedefop,
Θεσσαλονίκη)
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA,
Ηράκλειο Κρήτης)

Κατηγορίες θέσεων
απασχόλησης (1)
•
•
•
•
•
•
•

Μόνιμοι Υπάλληλοι
Συμβασιούχοι
Έκτακτοι Υπάλληλοι
Προσωρινοί Υπάλληλοι
Ασκούμενοι
Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
Βοηθοί ευρωβουλευτών

Κατηγορίες Θέσεων
Απασχόλησης (2)
• Μόνιμοι Υπάλληλοι: διακρίνονται σε διοικητικούς
υπαλλήλους(AD) και βοηθούς (AST)
• Συμβασιούχοι (CAST):προσλαμβάνονται για να ασκούν
καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα ή βοηθητικές
διοικητικές υπηρεσίες, ή ακόμα για την κάλυψη των
αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός
εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Συνήθως
απασχολούνται για διάστημα 6-12 μήνες και μάλιστα σε
ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η
σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

Συμβάσεις ορισμένου
χρόνου(CAST)
Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία αποτελείται από δύο στάδια: ασκήσεις λογικής ή εξέταση
βιογραφικού (ανάλογα με την κατηγορία) και στη συνέχεια δοκιμασία
επάρκειας.
•

•
•

Για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων, το πρώτο στάδιο αποτελείται από δοκιμασίες
κατανόησης κειμένου, ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόησης
αφηρημένων εννοιών.
Για τις κατηγορίες ειδικών καθηκόντων, η διαδικασία ξεκινά με επιλογή βάσει
προσόντων (εξέταση του βιογραφικού).
Η δοκιμασία επάρκειας μπορεί να είναι μια γραπτή, προφορική ή οποιαδήποτε άλλη
πρακτική δοκιμασία στον συγκεκριμένο τομέα (για παράδειγμα μετάφραση ενός
κειμένου).

Αν επιτύχετε, το όνομά σας θα παραμείνει κατά κανόνα στη βάση δεδομένων για διάστημα
τριών ετών.

Συμβάσεις αορίστου χρόνου
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιλέγουν υποψηφίους για συμβάσεις αορίστου χρόνου μέσω γενικών
διαγωνισμών.
Στάδια του διαγωνισμού:
Ένας γενικός διαγωνισμός περιλαμβάνει συνήθως δύο στάδια: τις προκαταρκτικές δοκιμασίες
συμμετοχής και το στάδιο αξιολόγησης.
Προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής στον διαγωνισμό
Το στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών αποτελεί έναν αρχικό προκριματικό γύρο που καθορίζει
ποιοι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο στάδιο αξιολόγησης. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει
δοκιμασίες με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή εξέταση βιογραφικού (σε διαγωνισμούς ειδικών
καθηκόντων). Οι καλύτεροι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο στάδιο της αξιολόγησης.
Στάδιο αξιολόγησης:
Το στάδιο της αξιολόγησης περιλαμβάνει σειρά ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν
την ικανότητα των υποψηφίων να ανταποκριθούν στα απαιτούμενα προσόντα.
Εφεδρικός κατάλογος προσλήψεων
Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων με την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο αξιολόγησης,
θα εγγραφείτε στον εφεδρικό κατάλογο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγείτε για συνέντευξη
εργασίας σε ένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
Οι εφεδρικοί κατάλογοι προσλήψεων για τις κατηγορίες γενικών καθηκόντων ισχύουν για 1 χρόνο.
Για άλλες κατηγορίες, ισχύουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Είδη δοκιμασιών και ασκήσεων
Τα είδη δοκιμασιών και ασκήσεων εξαρτώνται από τη θέση εργασίας για την
οποία υποβάλλετε αίτηση.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαγωνισμού για την επιλογή πτυχιούχων για
κατηγορίες γενικών προσόντων σε τομείς όπως η ευρωπαϊκή δημόσια
διοίκηση, τα νομικά, τα οικονομικά, ο οικονομικός έλεγχος, κ.λπ.

Προκαταρκτική
δοκιμασία

Όπου:

Τύπος δοκιμασιών

Γλώσσα

Εξεταστικό κέντρο
εντός ή εκτός
Ευρώπης

Δοκιμασίες
κατανόησης κειμένου,
ευχέρειας στους
αριθμητικούς
υπολογισμούς και
κατανόησης
αφηρημένων εννοιών

Η κύρια γλώσσα σας

Η δεύτερη γλώσσα
σας (αγγλικά, γαλλικά
ή γερμανικά)

Αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι με την
υψηλότερη
βαθμολογία περνούν
στο δεύτερο στάδιο,
υπό την προϋπόθεση
ότι η αίτησή τους
ανταποκρίνεται επίσης
στη συγκεκριμένη
θέση εργασίας

Αξιολόγηση

Εξεταστικό κέντρο
εντός ή εκτός
Ευρώπης

Γενικές ικανότητες
που αξιολογούνται
με βάση:
μελέτες
περιπτώσεων στον
συγκεκριμένο τομέα

Βρυξέλλες ή
Λουξεμβούργο

•
•
•

ομαδική εξέταση
προφορική
παρουσίασ
δομημένη
συνέντευξη

Η δεύτερη γλώσσα
σας

Οι υποψήφιοι με
την υψηλότερη
βαθμολογία
εγγράφονται σε
βάση δεδομένων
("εφεδρικός
κατάλογος
προσλήψεων") από
την οποία τα
θεσμικά όργανα της
ΕΕ
προσλαμβάνουν
προσωπικό

Δουλειές για
πτυχιούχους
και μη
πτυχιούχους

Πρέπει να είσαι
πολίτης της ΕΕ

Ποιος μπορεί να κάνει
αίτηση?
Απαραίτητο
2 γλώσσες της
ΕΕ
(2η γλώσσα Αγγλικά,
Γαλλικά ή Γερμανικά

Προσόντα (και
επαγγελματική
εμπειρία)

Πώς κάνω αίτηση?
Online αίτηση @www.eu-careers.eu
Ηλεκτρονικές εξετάσεις σε κέντρο στην χώρα σου:
αριθμητική, λεκτική, αφηρημένο συλλογισμό,
εκτίμηση καταστάσεων
Κέντρο Εκτίμησης στις Βρυξέλλες:
μελέτη περίπτωσης, ομαδικές ασκήσεις,
συνέντευξη, προφορική παρουσία

Πότε μπορώ να κάνω αίτηση?
3 Μεγάλες Προλήψεις το χρόνο….
Άνοιξη- ‘Διοικητές’ (Ρόλοι αποφοίτων, π.χ.
Πολιτική, Στρατηγική, Νομική, Οικονομικά)
Καλοκαίρι - Γλωσσομαθείς (Μεταφραστές,
Διερμηνείς)
Χειμώνα- Βοηθοί (Ρόλοι κλειδιά, π.χ.
Οικονομική, Γραμματειακή, Επικοινωνία)

Άλλες ευκαιρίες: Πρακτική άσκηση
Κερδίζεις
γνώση για την
ΕΕ στην πράξη

5-6 μήνες
(πληρωμένη)
άσκηση αποφοίτων

Όλα τα κύρια θεσμικά
όργανα της ΕΕ +
οργανισμοί
(Βρυξέλλες,
Λουξεμβούργο)

Ανάγκη 2 Γλωσσών
της ΕΕ
Ευκαιρίες για μη
πολίτες της ΕΕ

Πρακτική Άσκηση
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Περίοδοι άσκησης: Οκτ. – Φεβρ.& Μάρτιο – Ιούλιο
Προθεσμία Υποβολής: τέλη Φεβρουαρίου και τέλη Αυγούστου
αντίστοιχα

• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Περίοδοι άσκησης: Οκτ. – Φεβρ.& Μάρτιο – Ιούλιο
Προθεσμία Υποβολής: 15 Μαρτίου και 15 Οκτωβρίου αντίστοιχα
 Δυνατότητα επίσης έμμισθης πρακτικής (3-5 μήνες) σε πολιτικά
κόμματα του Ευρ. Κοινοβουλίου (π.χ. ΕPP, Socialists & Democrats
κ.α.)

• Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περίοδοι άσκησης: Φεβρ. – Ιούνιο & Σεπτ.- Ιανουάριο
Προθεσμία Υποβολής: 2/6/2014 – 1/09/2014

Core Slide 8

Πού μπορώ να βρω περισσότερα?

Βρείτε μας στο

Ακολουθείστε

Δείτε μας στο

EU Careers Raconteurs

Ερωτήσεις?

www.eu-careers.eu

