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A dublini székhelyű Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) kutatási tiszt
viselőt (női/férfi munkatárs) – statisztikai ügyintézőt keres. 

A kutatási tisztviselő – statisztikai ügyintéző munkaköre a Figyelemmel kísérés és felmérések csoporthoz 
kapcsolódik, amely az Eurofound követési eszközeit irányítja: felmérések, megfigyelőközpontok, szótárak 
stb. A figyelemmel kísérés legfontosabb célja az európai élet- és munkakörülmények terén bekövetkező 
változások értékelése tendenciaelemzés, szintézises áttekintések, felmérésekből származó adatok elemzése és 
vállalati hírek gyűjtése révén. 

A sikeres pályázó kutatásvezetői tapasztalatot szerezhet az Eurofound szakterületein, megismerheti a már 
bevált kutatási módszertan elemeit, továbbá a felmérésekhez kapcsolódó folyamatokat, beleértve mintavétel 
megtervezése, kérdőívek és más felmérési eszközök összeállítása, terepmunka megszervezése, adattisztítás és 
-szerkesztés, súlyozás és minőségbiztosítás/-ellenőrzés feladatait. 

Az új munkatárs a Figyelemmel kísérés és felmérések csoport vezetőjének beosztottjaként munkáját a felmé
rések és adatok sokrétű eljárásaihoz kapcsolódóan fogja végezni, a felmérések kialakításától és előkészítésétől 
a szakpolitikákhoz kapcsolódó adatok elemzéséig bezárólag. Az új munkatárs projektvezetésben is részt 
vesz, továbbá hozzájárul az Európai Megfigyelőközpontok hálózatának (NEO) munkálataihoz és szükség 
esetén egyéb projektekhez is. 

A pályázati eljárásban az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók vehetnek részt: 

– az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, 

– állampolgári jogait teljes mértékben gyakorolhatja, 

– teljesített sorkatonai kötelezettségek, 

– igazolt referenciák az említett feladatok megfelelő végzése terén, 

– az Európai Unió egyik hivatalos nyelvének alapos ismerete, és egy másik hivatalos nyelv megfelelő isme
rete, amelyek közül az alapítvány hivatalos nyelvének, az angolnak a kiváló ismerete, 

– legalább négyéves felsőfokú végzettség, társadalomtudományok, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, 
statisztika, matematika vagy kapcsolódó tudományok terén, 

– legalább kétéves tapasztalat kapcsolódó szakterületen. 

A sikeres pályázót AD 5 besorolású, határozatlan időre szóló szerződéses tisztviselőként fogják alkalmazni. 
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A munkakörhöz, valamint a jelentkezési és felvételi eljáráshoz kapcsolódó részleteket az Eurofound webolda
láról lehet letölteni: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. A pályázókat kérik a felhívás szövegének 
figyelmes átolvasására, mivel a nem teljes pályázatok nem fogadhatóak el. 

Valamennyi pályázatot a weboldalról letölthető hivatalos űrlapon kell benyújtani. 

Pályázati határidő: 2009. július 12. 
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