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Magunkról

A Közös Kutatóközpont (KKK) feladata, hogy ügyfélközpontú tudományos és műszaki támogatást nyújtson
az Európai Unió szakpolitikáinak kialakításához, végrehajtásához és nyomon követéséhez. A KKK Európa
öt helyszínén hét kutatóintézettel rendelkezik. 2 700 munkatársa van, éves működési költségvetése
300 millió EUR; hatáskörének fő területei az élelmiszeripar, a vegyipari termékek és az egészségügy, a
környezet és a fenntartható fejlődés, a nukleáris biztonság és védelem; valamint az olyan horizontális
tevékenységek, mint a referenciaanyagok és a mérések, a műszaki-gazdasági előretekintés, a közbiztonság és a
csalás elleni küzdelem.

Ajánlatunk

A Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Intézet igazgatói állása (JRC.H – ISPRA). A Környezetvédelmi és
Fenntarthatósági Intézet (IES, http://ies.jrc.cec.eu.int/) feladata az EU szakpolitikáinak támogatása tudományos
és műszaki kutatásokkal az európai fenntartható fejlődéshez hozzájáruló környezetvédelmi kérdésekben. Az
intézet fő tevékenységei a következők: fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal; fenntartható
mezőgazdaság és vidékfejlesztés; az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás;
környezeti kockázatok és természeti veszélyek; fenntartható közlekedés és levegőminőség; megújuló
energiaforrások; a fejlesztési együttműködések környezeti szempontjai; környezetvédelmi információ és
nyomonkövetési rendszerek.

Az igazgató felel intézete teljes irányításáért, valamint pénzügyi és felvételi felelősséggel tartozik intézete teljes
költségvetéséért és személyzetéért. Az intézet körülbelül 450 alkalmazottal és mintegy 40 millió eurós éves
költségvetéssel működik. Az igazgató tagja a KKK felsővezetői csoportjának, és részt vesz a KKK
megbízatásának teljes mértékű fejlesztésében és végrehajtásában. Az igazgató feladata továbbá az is, hogy a
környezetre és a fenntarthatóság kérdésére vonatkozó kutatás területén biztosítsa a stratégiai iránymutatást és
a koordinációt a Kutatóközpont teljes szervezetén belül.

Az alkalmas pályázó:

1. az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára;

2. doktori tanulmányok megkezdésére feljogosító egyetemi diplomával rendelkezik;
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3. legalább 15 éves, a fent említett képzettségnek megfelelő posztgraduális szakmai tapasztalattal
rendelkezik, legalább 5 éves, felsővezetői szintű tapasztalattal rendelkezik;

4. az EU egyik hivatalos nyelvéből alapos, egy másikból pedig kielégítő ismeretekkel rendelkezik. Felhívjuk a
pályázók figyelmét, hogy a kiválasztási eljárás kizárólag angol, francia vagy német nyelven zajlik.

Az igazgatót a Bizottság választja ki és nevezi ki saját kiválasztási és felvételi eljárásaival összhangban. A fizetés
és az alkalmazási feltételek azonosak a személyzeti szabályzatban az Európai Közösségek AD 14-es fizetési
besorolással rendelkező tisztviselői esetében előírtakkal. A Bizottság tiszteletben tartja az esélyegyenlőség elvét.

Az online jelentkezésre vonatkozó részletes információ, a teljes munkaköri leírás, valamint a kiválasztás
kritériumai az alábbi címen érhetők el:

http://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm

Amennyiben műszaki hibát észlel, kérjük, a következő címre küldjön e-mail üzenetet:

ADMIN-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

A jelentkezés határideje 2007. július 5. Online jelentkezésre brüsszeli idő szerint déli 12 óra után nincs
lehetőség.
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