
EURÓPAI VÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

ÁLLÁSHIRDETÉSE

(2005/C 9 A/02)

Az Európai Védelmi Ügynökség az alábbi állásokat hirdeti meg:

— az adminisztratív szolgáltatások igazgatóságán

1 fő műszaki infrastruktúráért felelős tisztviselő (ref. EDA/A/2004/060)

Határidő: 2005. január 21., amelyet a postai bélyegző hitelesít.

— a tervezési és politikai egységnél

1 fő vezető tisztviselő (ref. EDA/A/2005/005)

— a katonai képességfejlesztési igazgatóságon

1 fő titkár/irodai dolgozó (ref. EDA/A/2005/027)

— a kutatás és technológiai igazgatóságon

1 fő titkár/irodai dolgozó (ref. EDA/A/2005/041)

— a fegyverkezési igazgatóságon

1 fő titkár/irodai titkár (ref. EDA/A/2005/050)

— a hadiipar és -piaci igazgatóságon

1 fő titkár/irodai titkár (ref. EDA/A/2005/059)

— az adminisztratív szolgáltatások igazgatóságán

1 fő informatikai részlegvezető (ref. EDA/A/2005/070)

1 fő rangidős szerződéskötésre jogosult tisztviselő (ref. EDA/A/2005/063)

2 fő rangidős titkár, emberi erőforrás részleg (ref. EDA/A/2005/067 és 077)

1 fő rangidős titkár, biztonsági részleg (ref. EDA/A/2005/068)

Határidő: 2005. január 21., amelyet a postai bélyegző hitelesít.
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Ezenfelül az EVÜ az alábbi állásokat hirdeti meg:

— a katonai képességfejlesztési igazgatóságon

1 fő haderőfejlesztési projektvezető (ref. EDA/A/2005/014)

1 fő hosszú távú koncepció koordinációjáért felelős projektvezető (ref. EDA/A/2005/015)

1 fő az Európai Katonai Képességfejlesztési Akcióterv Koordinációjáért felelős projektvezető (ref.
EDA/A/2005/016)

1 fő kommunikációs és információs rendszerek projektvezetője (ref. EDA/A/2005/018)

1 fő katonai képességfejlesztési vezető (Hadművelet) (ref. EDA/A/2005/019)

1 fő katonai képességfejlesztési ügyvezető (Harcérintkezés) (ref. EDA/A/2005/020)

1 fő precíziós eszközökért felelős projektvezető (ref. EDA/A/2005/021)

1 fő információs és hírszerzési projektvezető (ref. EDA/A/2005/022)

1 fő védelmi és túlélhetőségi projektvezető (ref. EDA/A/2005/024)

1 fő bevethetőségi projektvezető (ref. EDA/A/2005/025)

1 fő fenntarthatósági projektvezető (ref. EDA/A/2005/026)

— a kutatási és technológiai igazgatóságon

2 fő kutatási és technológiai igazgatóhelyettes (ref. EDA/A/2005/031 és 032)

4 fő technológiai vezető (ref. EDA/A/2005/033, 034, 035 és 036)

— a fegyverzeti igazgatóságon

1 fő vezető fegyverzetpolitikai tisztviselő (ref. EDA/A/2004/044)

1 fő igazgatóhelyettes, Fegyverzeti Együttműködés (ref. EDA/A/2004/046)

1 fő főtisztviselő a Fegyverzeti Együttműködésre (ref. EDA/A/2004/047)
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— a hadiipar és -piaci igazgatóságon

1 fő hadiipari igazgatóhelyettes (ref. EDA/A/2004/052)

1 fő vezető hadiipari tisztviselő (ref. EDA/A/2004/053)

1 fő vezető hadipiaci tisztviselő (ref. EDA/A/2004/056)

Határidő: 2005. január 28., amelyet a postai bélyegző hitelesít.

Részletes információ (angol nyelven), valamint a pályázati formanyomtatvány a Tanácsnak az alábbi
honlapján található: http://ue.eu.int (kapcsolatok/állásajánlatok)
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