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RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

CDR/SG/AD16/01/19. SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS

főtitkári állásra (férfi/nő) a Régiók Európai Bizottsága főtitkárságán

(felvételi besorolási fokozat: AD16/3)

(Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontjával és 8. cikkével 
összhangban közzétett álláshirdetés)

(2019/C 0 A/01)

1. BEVEZETŐ

A Régiók Európai Bizottsága (a továbbiakban: RB) főtitkára (1) az Elnökséget képviselő elnök fennhatósága alatt működik, és 
feladata az Elnökség, illetve az elnök által hozott határozatok végrehajtásának biztosítása az RB eljárási szabályzatának 
rendelkezéseivel és a hatályban lévő jogi kerettel összhangban. E határozatok mindenekelőtt az RB főtitkárságának (mintegy 
530 fő hivatalos dolgozói állomány és évi mintegy 100 millió eurós éves költségvetés) oly módon történő szervezését és 
irányítását érintik, hogy az az RB-t, valamint annak különböző szerveit és tagjait hatékonyan támogassa feladataik 
ellátásában.

2. A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA

Az RB 1994-ben létrehozott konzultatív szerv, a regionális és helyi szintű képviselők európai uniós közgyűlése. Jelenleg 
350 olyan tagból áll, akik valamely regionális vagy helyi önkormányzatnál választások révén jutottak mandátumhoz vagy 
valamely választott testületnek politikai felelősséggel tartoznak. Tagjaink

— saját régiójukban/városukban élnek és végzik mindennapi munkájukat megválasztott tisztségviselőkként,

— közvetlenül ismerik a térségükben élő polgárok problémáit,

— az európai döntéshozatali és jogalkotási folyamat központjában helyi közösségeik szószólóiként lépnek fel, továbbá 
tájékoztatják őket az európai uniós fejleményekről.

Az RB véleményét ki kell kérni az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa közreműködésével zajló, az alábbi 
területeket érintő jogalkotási eljárások folyamán: közlekedés, foglalkoztatás, szociálpolitika, Európai Szociális Alap, oktatás, 
szakképzés, ifjúság és sport, kultúra, közegészségügy, transzeurópai hálózatok, gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
strukturális alapok, környezetvédelem és energiaügy.

Az RB emellett a szubszidiaritás elvének őre. A Lisszaboni Szerződés alapján az RB-nek jogában áll az Európai Unió 
Bíróságához fordulni minden olyan esetben, amikor véleménye szerint ezt az elvet megsértik.

Az RB fontosnak tartja azt a küldetését is, hogy helyi és regionális szintű tájékoztató kampányok, helyi rendezvények és 
régiók közötti kapcsolatépítő platformok, illetve vállalkozói platformok felállítása révén hidat alkosson Európa és a 
polgárok között.

Emellett az intézmény aktív partnerségi politikát is kiépített a többi európai uniós intézménnyel.
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(1) A jelen hirdetésben adott esetben férfiakra érthető utalások nőkre is értendők.



3. A FŐTITKÁR FELADATAI

A főtitkárnak az RB küldetésnyilatkozatán és az RB politikai vezetése által adott mandátumon alapuló adminisztratív 
kötelezettségeinek végrehajtása során mindenekelőtt a következő feladatokat kell teljesítenie:

— gondoskodik a személyi állomány kiváló irányításáról, oly módon, hogy az RB adminisztrációja a következőkre 
koncentráljon: segítségnyújtás a tagok számára abban, hogy minél nagyobb politikai hatást érjenek el, az RB 
szubnacionális szintű kapcsolati hálójának és láthatóságának szélesítése, valamint a tagoknak nyújtott szolgáltatások 
színvonalának folyamatos fejlesztése, lépést tartva mindenekelőtt a technológia és a munkamódszerek fejlődésével,

— támogatja az elnököt az elnökségi és a plenáris ülések előkészítésében, az eljárások követésében és az RB eljárási 
szabályzatának keretében hozott határozatok megfelelő végrehajtásában,

— támogatja az elnököt az RB érdekeinek egyéb európai uniós intézmények és szervek előtti, illetve nemzetközi síkon 
történő képviseletére való felkészülésben, illetve képviseli az RB-t, amennyiben ezek az érdekek adminisztratív síkon 
merülnek fel,

— biztosítja az RB igazgatóságai között szükséges együttműködést és koordinációt, kapcsolatot tartva az RB politikai 
csoportjainak főtitkáraival és titkárságaival,

— az Elnökség elé terjesztett javaslatokon keresztül úgy szervezi meg a főtitkárság működését, hogy az hatékonyan 
támogathassa az RB-t, annak különböző szerveit és a tagokat feladataik végrehajtásában,

— tanácsadói minőségben részt vesz az Elnökség ülésein,

— megszervezi az RB éves és többéves munkatervének előkészítését,

— az RB és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásnak megfelelően 
felügyeli a két bizottság közös szolgálatainak megfelelő működését,

— gyakorolja a személyzeti szabályzat és az RB eljárási szabályzata által rá mint a kinevezésre és munkaszerződés-kötésre 
jogosult hatóságra ruházott jogokat,

— a ráruházott hatáskörök keretében kidolgozza az RB kiadási és bevételi előirányzatainak tervezetét, és végrehajtja a 
költségvetést,

— megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőként felügyeli a költségvetési hatóságok által az RB számára biztosított 
emberi és pénzügyi erőforrások optimális felhasználását.

4. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A kiválasztási eljárásban minden olyan jelölt részt vehet, aki a jelentkezési határidő napján megfelel az alábbi 
feltételeknek. A pályázó:

— az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgára,

— állampolgári jogait szabadon gyakorolhatja, és igazolja, hogy megfelel a főtitkári pozíció betöltéséhez szükséges erkölcsi 
feltételeknek,

— a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében esetleges kötelezettségeinek eleget tett,

— nyugdíjkorhatárának elérése előtt ki tudja tölteni a teljes ötéves mandátumát. Az EU 2014 januárjában vagy azt 
követően szolgálatba lépő ideiglenes alkalmazottai esetében a nyugdíjkorhatár annak a hónapnak a vége, amelyben az 
érintett a 66. életévét betölti (lásd a személyzeti szabályzat 52. cikkének a) pontját),

— fizikailag alkalmas a feladatai ellátására. Alkalmazása előtt a kiválasztott jelöltet az uniós intézmények egyik orvosi 
központjában megvizsgálják, hogy meggyőződjenek róla, hogy megfelel az előírt követelményeknek,

— oklevéllel igazolt, befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő végzettséggel rendelkezik, ha a felsőfokú képzés 
szokásos ideje négy év vagy annál hosszabb, vagy oklevéllel igazolt, befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő 
végzettséggel és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal, ha a felsőfokú képzés szokásos ideje legalább három 
év,
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— az előző bekezdésben említett oklevél megszerzésétől számítva legalább 15 éves, a feladatkör jellegének megfelelő 
szakmai tapasztalatot tud felmutatni. Ha a felsőfokú tanulmányok szokásos időtartama 3 év, akkor az ennek 
kiegészítéseként megkívánt egyéves szakmai tapasztalat a diploma részének tekintendő, és az ebben a bekezdésben 
megkövetelt szakmai tapasztalat éveinek számánál nem vehető számításba. Legalább 5 éves szakmai tapasztalatra 
felsővezetői pozícióban tett szert,

— fő nyelvként magas szinten ismeri az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét és emellett kielégítő szinten egy második 
hivatalos nyelvét. Az ellátandó feladatok jellegéből adódóan jó (legalább a közös európai nyelvi referenciakeret (2) 
szerinti B2-es szintű) angol vagy francia nyelvtudásra van szükség. A célunk olyan munkatárs felvétele, aki a magas fokú 
szakismeretek, teljesítőképesség és integritás követelménye mellett a szolgálat érdekének is megfelel, amely utóbbi 
mindenképpen azt kívánja meg, hogy a jelölt azonnal munkához tudjon látni, és képes legyen az intézményen belül, 
mindennapi munkája során hatékonyan kommunikálni az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak által leginkább 
használt nyelvek egyikén mint belső munkanyelven. A jelöltek nyelvtudásának a felvételi eljárás során történő vizsgálata 
tehát megfelelő eszköz annak ellenőrzésére, hogy valóban a legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek-e a főtitkári funkció 
ellátására az RB munkakörnyezetében. Az interjú során azon jelöltek esetében is vizsgáljuk majd, hogy megfelelően ki 
tudják-e fejezni magukat egy második hivatalos nyelven, akik fő nyelve a fent említett két nyelv valamelyike. Előnynek 
számít, ha a jelölt a fentiek mellett az Európai Unió valamely további hivatalos nyelvén (nyelvein) is hatékonyan képes 
kommunikálni;

— az aláírt nyilatkozatban (lásd az alábbi 7.1. pontot) kijelenti, hogy megfelel a nyelvismerettel kapcsolatos 
követelményeknek. Ennek felmérésére az interjú keretében kerül sor.

5. ELŐSZELEKCIÓS KRITÉRIUMOK (a benyújtott pályázatok vizsgálata)

5.1. A jelöltek előzetes szelekciója szakmai tapasztalatuknak a pályázatukban található információkra épülő ösz-
szehasonlító értékelése révén történik.

Azokat a jelölteket részesítjük előnyben, akik rendelkeznek az alábbi tulajdonságokkal:

5.1.1. Vezetői képességek

— alkalmasság egy nemzetközi, többnyelvű és multikulturális szervezet zökkenőmentes és költséghatékony működésének 
biztosítására, beleértve a vezetési módszerek alapos ismeretét és az RB-hez hasonló méretű/költségvetésű, nagy csapatok 
irányítására való képességet; a jelentős vezetői tapasztalat előnyt jelent,

— tapasztalat hatékony és innovatív vezetési lépések kidolgozásában és végrehajtásában,

5.1.2. Tárgyalókészség és kommunikációs képesség

— jó tárgyalóképesség; előnyt jelent, ha a jelölt képes a magas szinten történő döntéshozatal során kompromisszumok 
kialakítására,

— jó kommunikációs készség és érzék a közönségkapcsolatok iránt,

5.1.3. A feladatkör jellege szempontjából releváns ismeretek és tapasztalatok

— az Európai Unió politikáinak ismerete,

— az európai integráció regionális és helyi vetületeinek ismerete – előny, ha ezekre az ismeretekre helyi vagy regionális 
szervnél tett szert,

— az Európai Unió döntéshozatali folyamatának ismerete és tapasztalat az intézményközi együttműködés terén, lehetőleg 
politikai környezetben,

— az európai intézmények adminisztratív és költségvetési eljárásaival, valamint a tevékenységüket szabályozó jogi kerettel 
kapcsolatban szerzett tapasztalatok.

5.2. A jelöltek előzetes szelekciója során az is szempont lesz, hogy a pályázati levelükben leírtak szerint mi motiválja 
őket a főtitkári feladatok ellátására, illetve hogyan látják az RB által nyújtott hozzáadott értéket és az intézmény előtt álló 
jövőbeli kihívásokat.
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6. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK (interjú)

A kiválasztás interjúk révén történik, amelyek során az alábbi 7.3. pontban említett bizottság hasonló kérdéseket tesz fel a 
jelölteknek, hogy egymáshoz képest értékelni tudja az ebben a szakaszban versenyben lévő egyes pályázatokat.

A kérdések elsősorban az alábbiakra irányulnak:

— a jelöltek innovatív stratégiák meghatározására és megvalósítására, az RB jövőbeli céljainak kijelölésére, továbbá az 
elérendő eredmények bemutatására és az ezekről történő beszámolásra való képessége,

— a jelöltek alkalmassága az RB érdekeinek európai és nemzetközi szinten való képviseletére.

Az interjú alkalmával a bizottság mindenekelőtt a jelöltek vezetői és kommunikációs képességeit, közvetlenségét és 
nyitottságát, tárgyalóképességét és érdeklődési körét vizsgálja.

Ugyancsak ez alkalommal mérik fel az RB főtitkári feladatainak ellátásához szükséges nyelvtudást – mindenekelőtt a 
részvételi feltételek közt említett angol- vagy franciatudást – is.

Előnynek számít, ha a jelölt a fentiek mellett az Európai Unió valamely további hivatalos nyelvén (nyelvein) is hatékonyan 
képes kommunikálni.

7. AZ ELJÁRÁS MENETE

7.1. A pályázatok benyújtása

A pályázatokat kizárólag e-mailben, pdf-formátumban lehet benyújtani, a következő címre:

vacancysg@cor.europa.eu

Azok a jelöltek, akik a pályázat online történő benyújtását lehetetlenné tévő fogyatékossággal élnek, pályázatukat 
tértivevényes ajánlott levélben is elküldhetik a következő címre: European Committee of the Regions, for the attention of the 
president, rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België. A borítékra írják rá: Confidential – recruitment 
notice – not to be opened by the mail department [Bizalmas – álláshirdetés – kérjük, a belső postaszolgálat ne bontsa fel!]. A 
küldeményt legkésőbb az alábbi 7.2. pontban megjelölt jelentkezési határidő napján kell feladni (a postabélyegző a 
mérvadó). Az RB és ezen jelöltek között minden további kommunikáció postai úton zajlik. A postai úton pályázó 
jelölteknek pályázatukhoz csatolniuk kell egy erre feljogosított testület által kibocsátott, fogyatékosságukat tanúsító 
igazolást. Arra is megkérjük őket, hogy kötetlen formában külön jelezzék, ha bármilyen külön intézkedést szükségesnek 
tartanak a felvételi eljárásban való részvételük megkönnyítéséhez.

A pályázat tárgyában fel kell tüntetni az álláshirdetés hivatkozási számát. A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

— dátummal és aláírással ellátott kísérőlevél, amely részletezi, hogy a pályázó miért kíván jelentkezni a posztra, miben látja 
az RB többletértékét és az intézmény előtt álló jövőbeli kihívásokat, bemutatja a pályázónak a költséghatékony 
irányításra való készségét, valamint ismerteti a pályázó eddig elért eredményeit, amelyek demonstrálják, hogy 
megfelelően felkészült az állás betöltésére (legfeljebb 5 oldal terjedelemben (3)),

— naprakész önéletrajz (Europass formátumban),

— az önéletrajznak és a kísérőlevélnek angol vagy francia nyelvűnek kell lennie (4); Önéletrajzában a pályázónak – legalább 
a felsővezetői pozícióban eltöltött 5 év kapcsán – részleteznie kell az alábbiakat: (1) a végzett vezetői feladatok 
megnevezése és jellege, (2) a feladatkörében a felügyelete alá tartozó munkatársak száma, (3) a közvetlen felügyelete alá 
tartozó költségvetés mérete,

— dátummal és aláírással ellátott nyilatkozat (a megfelelő űrlapot lásd az 1. mellékletben) a fenti 4. pontban részletezett 
részvételi feltételeknek való megfelelésről,

— a 2. mellékletben szereplő ellenőrzőlista, dátummal ellátva és aláírva,

— a jelölt egy személyazonosságot igazoló okmányának másolata,

— a végzettséget igazoló oklevél másolata (lásd a fenti 4. pontot),
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— a jelölt tapasztalatát tanúsító munkaügyi igazolások másolatai a fenti 5. pontban szereplő feltételeknek megfelelően. 
Az igazolásokból világosan ki kell tűnnie a foglalkoztatás időtartamának és lehetőség szerint annak is, hogy a jelölt 
milyen szintű felelősséget viselt.

A pályázathoz kért dokumentumok esetében nem szükséges hitelesített másolatokat benyújtani.

A hiányos pályázatokat (azokat is, ahol aláírás hiányzik), a jelentkezési határidő lejárta után beadott pályázatokat, 
illetve azokat a pályázatokat, amelyek az itt szereplő rendelkezéseknek nem felelnek meg, figyelmen kívül 
hagyjuk.

7.2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 5., brüsszeli idő szerint déli 12 óra.

A pályázók e-mailben értesítést kapnak pályázatuk beérkezéséről. A fenti 7.1. pontban leírt lehetőség alapján esetlegesen 
tértivevényes ajánlott levélben érkező pályázatok átvételéről a feladó a tértivevény útján kap igazolást.

7.3. A pályázatok áttekintése, előszelekció és kiválasztás

A pályázatokat egy, az RB elnökéből, első alelnökéből és az RB politikai csoportjainak elnökeiből (vagy az őket képviselő 
személyekből) álló bizottság értékeli. A főtitkárság adminisztratív segítséget nyújt a bizottság számára.

A folyamat az alábbi négy szakaszban zajlik:

7.3.1. A bizottság a nyilatkozatok, az önéletrajzok és a jelen álláshirdetés 7.1. pontjában említett iratok másolatai alapján 
ellenőrzi, hogy a jelentkezők valóban megfelelnek-e a részvételi feltételeknek.

Az eljárásnak ebben a szakaszában ellenőrzésre kerülő részvételi feltételek a 4. pontban szerepelnek.

7.3.2. A bizottság ezt követően előzetes szelekciót végez az előző pontban leírt szakaszban elfogadott pályázatok 
között. Ez a pályázatok tartalma alapján történik. Az álláshirdetés 5. pontjában megjelölt kritériumoknak a legjobban 
megfelelő legfeljebb hét jelentkező felkerül az előválogatott jelöltek listájára.

A jelölteket erre az előzetes szelekcióra való tekintettel arra kérjük, hogy kísérőlevelükben emeljék ki eddigi pályafutásuknak 
a betöltendő poszthoz kapcsolódó elemeit, illetve térjenek ki a fenti 5. pontban szereplő szelekciós kritériumoknak való 
megfelelésük részleteire.

Az előválogatott jelöltek listájára felkerült pályázók ezután felkérést kapnak, hogy vegyenek részt egy értékelőközpont 
(„assessment centre”) modell szerinti eljáráson, amelynek menetéről és módszereiről időben értesítést kapnak. Az értékelő 
vizsgálat célja az, hogy felmérje a jelöltek vezetői kompetenciáit (az információk és a feladatok feldolgozása, a kollégák 
irányítása, a személyes kapcsolatok kezelése, valamint a célok hatékony elérése terén). Az értékelés eredményét nem 
kötelező figyelembe venni, annak célja, hogy a kiválasztást célzó interjúkhoz kapcsolódóan további támpontokkal segítse a 
bizottságot.

7.3.3. Az előválogatott jelöltek listájára felkerült pályázókat interjúra hívjuk be, amelyet az említett bizottság folytat le a 
fenti 6. pont rendelkezéseinek megfelelően.

Az interjúra behívott jelöltektől személyazonosságot igazoló okmányt fogunk kérni, illetve azt, hogy mutassák be 
okleveleik és a szakmai tapasztalataikat igazoló iratok eredeti példányát.

7.3.4. Az interjúk után az elnök javaslatot tesz az Elnökség számára az RB főtitkári teendőinek ellátására 
legmegfelelőbbnek ítélt jelölt személyére. Az Elnökség fenntartja magának a jogot, hogy az elnök által javasolt jelöltet 
meghallgassa.

Az RB eljárási szabályzatának 72. cikke értelmében a főtitkár alkalmazásához az is szükséges, hogy azt az Elnökség 
zártkörű ülésen, az erre vonatkozóan meghatározott szavazattöbbséggel megszavazza.

Ha az Elnökség a jelölt mellett szavaz, egyúttal megbízza az elnököt, hogy kössön munkaszerződést a győztes pályázóval.

A pályázók a jelen kiválasztási eljárás kapcsán semmilyen körülmények között, sem közvetlenül, sem közvetve 
nem léphetnek kapcsolatba a kiválasztást végző bizottsággal. A bizottság fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a 
pályázókat, akik ezt az előírást nem tartják be.
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8. ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A kiválasztott jelölt határozott időre szóló szerződéssel, ötéves időtartamra, ideiglenes alkalmazottként (lásd az Európai 
Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) bekezdését), AD 16/3 besorolási fokozatban 
kerül alkalmazásra.

A kiválasztott jelöltnek kilenchavi próbaidőt kell letöltenie.

A kiválasztott jelöltnek legalább egy hónappal a tényleges szolgálatba lépése előtt be kell mutatnia a részvételi feltételek 
teljesülését igazoló dokumentumok eredeti példányait.

A kiválasztott jelöltnek emellett – az előbbiektől függetlenül – vállalnia kell, hogy betart bizonyos etikai szabályokat. 
Felhívjuk a jelöltek figyelmét az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata által a külső tevékenységek, a 
megbízatások és az érdekütközések terén megszabott korlátozásokra (11., 11a., 12b., 13. és 15. cikk), amelyek az ideiglenes 
alkalmazottakra az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11. pontja alapján alkalmazandók.

A függetlenség biztosítása érdekében a kiválasztott jelöltnek minden korábbi szakmai kötelezettségéről legkésőbb a 
szolgálatba lépéséig le kell mondania, és kérni fogjuk, hogy tegye meg az ehhez szükséges adminisztratív lépéseket.

Amennyiben a sikeres pályázó az Európai Unió tisztviselője, akkor vagy le kell mondania jelenlegi posztjáról, vagy 
személyes okokkal indokolt szabadságot (congé de convenance personnelle, CCP) kell kivennie.

9. AZ ELJÁRÁS FŐBB SZAKASZAINAK ELŐZETES MENETRENDJE

2019. április 5.: a pályázatok benyújtásának határideje

2019. július eleje: értékelőközpont

2019 szeptemberének első fele: állásinterjúk

2019. október 7.: az Elnökség határozata

A menetrend tájékoztató jellegű, és még módosulhat. Az előválogatáson sikeresen átesett jelöltek időben értesítést kapnak.

10. MEGJEGYZÉSEK

Az álláshely betöltésére a költségvetési források rendelkezésre állásának függvényében kerül sor.

Az RB gondoskodik arról, hogy a jelöltek személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. 
október 23.i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) foglalt rendelkezéseknek teljes mértékben 
megfelelve kezeljék.

Az RB mint munkáltató az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és kizár mindenfajta megkülönböztetést.

az Elnökség részéről

az elnök

Karl-Heinz LAMBERTZ 
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I. MELLÉKLET

CDR/SG/AD16/01/19. SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS

NYILATKOZAT

A JELÖLT

Családi és utónév:

Kijelentem, hogy a pályázatomban szereplő információk és a hozzá csatolt valamennyi dokumentum valós és teljes.

A jelentkezési határidő napjára (2019. április 5-ére) vonatkozóan kijelentem, hogy:

i. az Európai Unió egyik tagállamának állampolgára vagyok;

ii. állampolgári jogaimat szabadon gyakorolhatom;

iii. a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályokban előírt kötelezettségeimnek maradéktalanul eleget tettem;

iv. megfelelek a megpályázott pozíció betöltéséhez szükséges erkölcsi feltételeknek;

v. tudomásom szerint fizikai állapotom lehetővé teszi a szóban forgó pozíció betöltését;

vi. nem értem el a nyugdíjkorhatárt – amely az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai esetében annak a 
hónapnak a vége, amelyben az érintett a 66. évét betölti – és mandátumom várható letelte előtt nem is érem el;

vii. oklevéllel igazolt, befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő végzettséggel rendelkezem, ha a felsőfokú képzés 
szokásos ideje négy év vagy annál hosszabb, vagy oklevéllel igazolt, befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő 
végzettséggel és legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalattal, ha a felsőfokú képzés szokásos ideje legalább 
három év;

viii. az előző pontban említett oklevél megszerzésétől számítva legalább 15 éves szakmai tapasztalatom van. Ha a felsőfokú 
tanulmányok szokásos időtartama 3 év, akkor az ennek kiegészítéseként megkívánt egyéves szakmai tapasztalat a 
diploma részének tekintendő, és a megkövetelt 15 éves szakmai tapasztalat éveinek számánál nem vehető számításba. 
Legalább 5 éves szakmai tapasztalatra felsővezetői pozícióban tettem szert;

ix. magas szinten ismerem az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét és legalább kielégítő szinten legalább egy másik 
hivatalos nyelvét;

x. jó (legalább a közös európai nyelvi referenciakeret szerinti B2-es szintű) angol vagy francia nyelvtudással rendelkezem.

Ez a nyilatkozat az ellenőrzőlistával együtt a pályázat részét képezi, és hivatalos pályázati levelemhez csatolandó.

Tisztában vagyok azzal, hogy

— ha nem küldöm el az álláshirdetés feltételei szerint megkívánt valamennyi dokumentumot, pályázatomat elutasítják;

— ha a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak, a jelentkezésem automatikusan érvénytelennek minősül.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. MELLÉKLET

CDR/SG/AD16/01/19. SZ. ÁLLÁSHIRDETÉS

ELLENŐRZŐLISTA

A JELÖLT

Családi és utónév:

kijelenti, hogy pályázatához az alábbi dokumentumokat csatolta (jelölje meg a megfelelő négyzeteket):

IGEN NEM

1. Négyéves vagy hosszabb idejű felsőfokú tanulmányokat igazoló diploma másolata vagy

hároméves vagy hosszabb idejű felsőfokú tanulmányokat igazoló diploma másolata és 
legalább egyéves megfelelő szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok

□ □

2. 15 éves – melyből legalább 5 év felsővezetői pozícióban szerzett – szakmai tapasztalatot 
igazoló dokumentumok

□ □
3. Egy személyazonosságot igazoló okmány másolata □ □
4. Kísérőlevél (legfeljebb 5 oldal, angolul vagy franciául) □ □
5. Önéletrajz Europass formátumban (angolul vagy franciául) □ □
6. Aláírt és dátummal ellátott nyilatkozat □ □

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aláírás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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