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V 

(Vélemények) 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK 

TANÁCS 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZPONT (CDE) 

igazgatói munkakörének betöltésére 

(2009/C 298 A/01) 

Az Európai Unió és az AKCS-országok közötti partnerségi megállapodásban (Cotonoui Megállapodás) 
meghatározott szervezet, a CDE szerepe, hogy megfelelő támogatást nyújtson a magánszektorbeli fejlesztési 
stratégiák előmozdítására az AKCS-országokban. A központ székhelye Brüsszel (Belgium). Honlapja: http:// 
www.cde.int/ 

Az alkalmas pályázó: 

– az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, 

– vállalkozásirányítási, közgazdasági, tervezési, jogi vagy valamely kapcsolódó területen szerzett felsőfokú 
egyetemi oklevéllel rendelkezik, 

– legalább tizenöt év felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a magánszektorhoz kapcsolódó kereskedelmi 
vagy pénzügyi gazdálkodási területen, 

– kiváló szervezői készségekkel rendelkezik és széles körű tapasztalatokat tud felmutatni egy jól működő és 
sikeres szervezet irányításában, 

– rendelkezik a fejlődő országokban a vállalkozások ösztönzése terén szerzett tapasztalattal, valamint alapos 
vállalkozásteremtési ismeretekkel, 

– megbízható diplomáciai és irányítási képességekkel, politikai éleslátással és kiváló kommunikációs készsé
gekkel rendelkezik, 

– képes kezelni a változásokat (a CDE átalakítás alatt áll), elismert nemzetközi tapasztalattal rendelkezik és 
képes a multikulturális intézményben végzett munkára, 

– az AKCS–EU-együttműködési rendszer alapos ismerete és az e téren szerzett mélyreható tapasztalat előnyt 
jelent, 

– kiváló angol vagy francia nyelvtudással rendelkezik és mindkét nyelven tud dolgozni. Előnyt jelent a 
spanyol és/vagy portugál nyelvismeret. 

A megbízatás legfeljebb 5 évre szól (2010. március 1-jétől 2015. február 28-ig), és nem újítható meg. Ez a 
beosztás nem biztosít európai tisztviselői státust. 

További információk a HUDSON BELGIUM ügynökségtől kérhetők. 

www.cde.int
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A részletes önéletrajzot, motivációs levelet, valamint a személyazonosságot igazoló okmány és az oklevelek 
másolatát, továbbá minden egyéb igazolást tartalmazó pályázatokat (angol vagy francia nyelven) az alábbi 
címre kell benyújtani: 

HUDSON 
attn. M. François Tomas, 
Avenue Marcel Thiry, 75 
1200 Bruxelles/Brussel 
BELGIUM 
Tel. +32 26102700 
Fax +32 26102701 
E-mail: hrs.government@hudson.com 
www.jobs.hudson.com 

A feltüntetendő hivatkozási szám: BE589464 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. január 10. 

http:www.jobs.hudson.com
mailto:hrs.government@hudson.com

