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PE/128/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS 

(2010/C 286 A/02) 

Az Európai Parlament képesítéseken és vizsgákon alapuló kiválasztási eljárást indít az alkalmas jelöltek listá
jának összeállítása céljából, az alábbi álláshely betöltésére: 

OSZTÁLYVEZETŐ (AD 9)  

Az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodája  

(nő vagy férfi)  

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt figyelmesen olvassa el a pályázóknak szóló útmutatót, 
amely ezen álláshirdetés mellékletében szerepel. 

Az útmutató az álláshirdetés szerves részét képezi, és segítséget nyújt az eljárásokra vonatkozó 
szabályok és a pályázattal kapcsolatos részletek megértésében. 

TARTALOMJEGYZÉK 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI (A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK) 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE 

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 

A. A MUNKAKÖR LEÍRÁSA ÉS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI (A PÁLYÁZÓKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉ-
NYEK) 

1. Általános tudnivalók 

A kinevezésre jogosult hatóság úgy határozott, hogy az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó 
személyzeti szabályzat 29. cikkének (2) bekezdése alapján eljárást indít osztályvezetői (AD 9 besorolási foko
zatú) tisztviselői állás betöltésére, budapesti tájékoztatási irodája számára. 

Az Európai Parlament az esélyegyenlőség politikáját alkalmazza, és a pályázatok elfogadásakor nem tesz 
semmilyen – nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi származáson, genetikai tulajdonságokon, 
nyelven, valláson vagy meggyőződésen, politikai vagy más nézeteken, nemzeti kisebbséghez tartozáson, 
tulajdonon, születésen, fogyatékosságon, életkoron, szexuális irányultságon, családi állapoton vagy helyzeten 
alapuló – hátrányos megkülönböztetést. 

2. A munkakör leírása 

Az osztályvezető – aki a hivatali rendben a Külső Irodák Igazgatóságának igazgatója alá tartozik – felel majd 
az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodájának működéséért. 

A Budapestre kinevezett (1) osztályvezető feladata egy tisztviselői csoport irányítása lesz, és rendszeres utazá
sokat kell majd tennie az Európai Parlament három szokásos munkahelye (Brüsszel, Luxembourg és Stras
bourg) között, valamint más helyszínekre is. 

Az osztályvezető a többi osztályvezetővel szorosan együttműködve végzi munkáját, hatékony és koherens 
együttműködést biztosítva a különböző szolgálatok között minden szinten, és a felelőssége alá tartozó 
kérdésekben megfelelő időben megad minden szükséges tanácsot és érdemi tájékoztatást a felettesei számára. 

Az álláshely betöltésének feltétele az előrelátás és megelőzés tulajdonsága, a diplomáciai érzék, képesség a jó 
kapcsolatok kialakítására és fenntartására különböző politikai, gazdasági és társadalmi körökhöz tartozó 
személyekkel, valamint csoport irányítására és költségvetés kezelésére való alkalmasság. 

(1) A munkavégzés helyszínét áthelyezhetik az Európai Parlament másik munkahelyeinek valamelyikére. 
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Különös hangsúlyt helyezünk arra, hogy a pályázók képesek-e különböző jellegű és gyakran összetett prob
lémák megragadására, a körülmények változását követő gyors reagálásra és a hatékony kommunikációra. A 
kezdeményezőkészség, a képzelőerő és az erős motiváció ugyancsak követelmény. A pályázóknak képesnek 
kell lenniük a rendszeres intenzív munkavégzésre – önállóan és csapatban egyaránt –, valamint a kulturális 
és nyelvi szempontból egyaránt sokszínű munkakörnyezethez való alkalmazkodásra. Végül egész pályafu
tásuk során törekedniük kell a szakmai fejlődésre. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ez az állás az Európai Parlament Elnöksége által 2004. március 29-én 
elfogadott, a mobilitási politikára vonatkozó szabályok hatálya alá esik. 

A fő munkaköri feladatok a következők: 

A tájékoztatás és a kommunikáció terén 

– polgárokat, véleményformálókat és civil társadalmat célzó kommunikációs tevékenységek elgondolása, 
kidolgozása és végrehajtása, 

– a nemzeti, regionális és helyi média proaktív tájékoztatására irányuló politika megvalósítása, biztosítva, 
hogy a véleményformálók, a nyilvánosság és a civil társadalom a lehető legszélesebb körben megismerjék 
az Európai Parlament tevékenységeit, 

– kommunikációs és tájékoztatási eszközök tervezése és kidolgozása: honlap, audiovizuális koprodukciók, a 
nyilvánosságnak szánt kiadványok, sajtószemlék stb. 

A vezetés és igazgatás terén 

– tisztviselői csoport vezetése, ellenőrzése, motiválása és koordinálása, a lehető legjobban kihasználva az 
emberi erőforrásokat és jó minőségű szolgáltatást biztosítva, 

– a tájékoztatási iroda valamennyi tevékenységéhez szükséges költségvetési és pénzügyi eszközök kezelése, a 
hatályos szabályokkal összhangban, 

– segítségnyújtás az Európai Parlament szervei számára a tagállamban végzett tevékenységeik (elnöki látoga
tások, parlamenti bizottságok ülései vagy látogatásai) során, logisztikai támogatás a képviselők, parlamenti 
vezetők és küldöttségek számára, 

– a főigazgatóság és a főtitkárság központi szolgálatainak tájékoztatása a közvélemény alakulásáról az 
Európai Parlament tevékenységével és nemzeti szempontból jelentős egyedi ügyekkel kapcsolatban, 

– kapcsolattartás a nemzeti és regionális állami hatóságokkal, valamint a Bizottság képviseletével. 

3. A munkakör betöltésének feltételei (a pályázókra vonatkozó követelmények) 

A pályázóknak a pályázatok benyújtására előírt határidő napján meg kell felelniük az alábbi követelmé
nyeknek: 

a) Általános feltételek 

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat 28. cikke értelmében a pályázók: 

– az Európai Unió valamely tagállamának állampolgárai, akik állampolgári jogaikat szabadon gyakorol
hatják, 

– a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos jogszabályok tekintetében kötelezettségeiknek eleget tettek, 

– megfelelnek a meghirdetett állás betöltéséhez szükséges erkölcsi feltételeknek. 
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b) Egyedi feltételek 

i. Végzettség,  d iplomák és  szükséges  ismeretek  

A pályázóknak az Európai Unió valamelyik tagállamában hivatalosan elismert oklevéllel igazolt, befejezett 
egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkezniük az A.2. pontban ismertetett 
feladatok jellegével összhangban álló szakterületen, amely tanulmányok időtartama: 

– legalább négy év, amennyiben a nevezett tanulmányok rendes időtartama legalább négy év, 

vagy 

– három év és azt követő egy év szakmai gyakorlat (1) a feladatok jellegével összefüggő szakterületen, 
amennyiben a nevezett tanulmányok rendes időtartama legalább három év. 

A kiválasztási bizottság ebben a tekintetben figyelembe veszi a különböző oktatási rendszerek közötti 
különbségeket. A diplomára vonatkozó minimumkövetelményekre vonatkozó példák a pályázóknak 
szóló útmutatóban szereplő táblázatban olvashatók. 

ii. E lő í r t  szakmai  tapasztalat  

A pályázóknak az A.3. b) i. alpontban előírt végzettség megszerzését követően szerzett szakmai tapaszta
lattal kell rendelkezniük, ennek időtartama a fent nevezett feladatok jellegével összefüggő szakterületen 
legalább tíz év, ebből legalább három év vezetői beosztásban. 

iii. Nyelvi  i smeretek  

A jelentkezőknek az alábbi nyelvtudással kell rendelkezniük: 

a magyar nyelv (fő nyelv) alapos ismerete 

és 

a német, az angol vagy a francia nyelv (második nyelv) magas szintű ismerete. 

A kiválasztási bizottság figyelembe veszi az Európai Unió más hivatalos nyelveinek ismeretét. 

B. AZ ELJÁRÁS MENETE 

1. A kiválasztási eljárásban való részvétel engedélyezése 

Az eljárás képesítéseken és vizsgákon alapul. 

a) A kinevezésre jogosult hatóság összeállítja azon pályázók listáját, akik pályázatukat az előírt formában és 
határidőn belül leadták, és megfelelnek az A.3. a) alpontban meghatározott általános feltételeknek, majd 
a listát és a pályázatokat továbbítja a kiválasztási bizottságnak (részletesebb tájékoztatás a pályázóknak 
szóló útmutatóban található). 

b) A kiválasztási bizottság megvizsgálja a pályázatokat és összeállítja azon pályázók listáját, akik megfelelnek 
az A.3. b) alpontban meghatározott egyedi feltételeknek. 

A bizottság ennek során kizárólag a pályázati formanyomtatványon feltüntetett és megfelelő igazoló okira
tokkal alátámasztott adatok alapján jár el (részletesebb tájékoztatás a pályázóknak szóló útmutatóban talál
ható). 

2. A képesítések, a szakmai tapasztalat és az ismeretek értékelése 

A kiválasztási bizottság előre meghatározott kritériumok alapján elvégzi a kiválasztási eljárásban való részvé
telre bocsátott pályázók képesítéseinek értékelését, és összeállítja az írásbeli vizsgára bocsátható tizenkét 
legjobb pályázó listáját. 

A munkakör leírása (A.2. pont) az Európai Parlament budapesti tájékoztatási irodája valamennyi tevékenysé
gének irányításához, valamint az Európai Parlament szervei és a nemzeti, regionális és helyi szereplők 
közötti kommunikáció optimalizálásához szükséges képességre helyezi a hangsúlyt. 

(1) A szakmai gyakorlat ezen évét az A.3 b) ii. alpontban előírt szakmai tapasztalat megállapításakor nem veszik figyelembe. 
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Ezért a kiválasztási bizottság a pályázók képesítéseinek, szakmai tapasztalatának és ismereteinek értékelé
sekor különösen figyelembe veszi az alábbiakat: 

– különböző kommunikációs eszközök (honlap, audiovizuális koprodukciók, a nyilvánosságnak szánt kiad
ványok) segítségével folytatott kommunikációs tevékenységek elgondolása, megszervezése és megvalósítása 
terén szerzett tapasztalatok, 

– rendezvényszervezés terén szerzett tapasztalatok, 

– multikulturális környezetben szerzett tapasztalatok, 

– az Európai Unió és/vagy nemzetközi ügyek ismerete, 

– csoportok irányítása, működtetése, motiválása és koordinálása terén szerzett tapasztalatok, 

– költségvetési és pénzügyi források kezelése terén szerzett tapasztalatok. 

Pontozás: 0-tól 20 pontig. 

3. Kötelező írásbeli vizsgák: 

a) Fogalmazás készítése magyar nyelven, amelynek célja a pályázók elemző- és összegzőkészségének felmé
rése és annak megállapítása, hogy képesek-e sajtóközleményt szerkeszteni. 

A vizsga időtartama: 1 óra. 

Pontozás: 0-tól 30 pontig (legalább elérendő: 15 pont). 

b) Fogalmazás készítése legfeljebb 20 oldalas dokumentáció alapján német, angol vagy francia nyelven, 
amelynek célja a pályázók vezetői képességeinek (az Európai Unió intézményeire vonatkozó, például a 
személyi állománnyal és a pénzügyi igazgatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések ismerete, valamint 
az adminisztratív irányításra való rátermettség) felmérése. 

A vizsga időtartama: 3 óra. 

Pontozás: 0-tól 40 pontig (legalább elérendő: 20 pont). 

A képesítések, szakmai tapasztalatok és ismeretek értékelése és az írásbeli vizsgák összesített pontszáma 
alapján a legmagasabb pontszámot elérő hat pályázó szóbeli vizsgára kap meghívást, amennyiben mindkét 
írásbeli vizsgán megszerezték a legalább elérendő pontszámot. 

4. Kötelező szóbeli vizsgák: 

a) Beszélgetés a kiválasztási bizottsággal német, angol vagy francia nyelven, amelynek során a bizottság a 
pályázók anyagában szereplő valamennyi elemet figyelembe véve felméri a pályázók alkalmasságát az 
Európai Unió intézményeiben, multikulturális környezetben ellátandó vezetői feladatok ellátására. A kivá
lasztási bizottságnak jogában áll megbizonyosodni a pályázóknak a pályázati formanyomtatványon 
feltüntetett nyelvi ismereteiről is. 

A vizsga időtartama legfeljebb: 45 perc. 

Pontozás: 0-tól 40 pontig (legalább elérendő: 20 pont). 

b) Vizsga csoportban folytatandó vita formájában német, angol vagy francia nyelven, amelynek során a kivá
lasztási bizottság csoportviszonyok között vizsgálja a pályázók alkalmazkodóképességét, tárgyalási kész
ségét, a döntéshozáshoz szükséges tulajdonságait és viselkedését. 

E vizsga időtartamát a csoportok végleges összetételének függvényében a kiválasztási bizottság határozza 
meg. 

Pontozás: 0-tól 20 pontig (legalább elérendő: 10 pont). 
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5. Felvétel az alkalmas jelöltek listájára 

Az alkalmas jelöltek listájára a vizsgák összesített pontszáma alapján a legmagasabb pontszámot elérő és a 
legalább elérendő pontszámot valamennyi vizsgán megszerző három pályázó neve kerül fel (eredményük 
sorrendjében). 

A pályázókat egyénileg tájékoztatják eredményeikről, és az alkalmas jelöltek listáját kifüggesztik az Európai 
Parlament épületeinek tájékoztató tábláin. 

Az alkalmas jelöltek listáján szereplő pályázókat az osztályvezetői álláshelyek betöltésére irányuló eljárás 
keretében szokásos beszélgetésekre hívják be. Az alkalmas jelöltek listája a szóban forgó álláshely végleges 
betöltéséig marad érvényben, az álláshely betöltése pedig AD 9 besorolási fokozattal történik. 

C. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA 

A pályázók kizárólag az ezen álláshirdetés céljaira szolgáló hivatalos pályázati formanyomtatványt használ
hatják. Kizárólag az Európai Unió Kiadóhivatalának kiadványában, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett pályázati formanyomtatvány tekinthető eredetinek. A fentiekből következően a nevezett dokumen
tumnak sem fénymásolatát, sem bármely egyéb (például elektronikus) módon létrehozott másolatát nem 
fogadják el. 

Kérjük a pályázókat, hogy a pályázati formanyomtatvány kitöltése előtt figyelmesen olvassák el a pályá
zóknak szóló útmutatót. 

A pályázati formanyomtatványt és a dokumentumok fénymásolatait kizárólag ajánlott küldeményben (1) kell 
megküldeni legkésőbb 2010. november 30-ig (a feladás napját a postai bélyegző igazolja), a következő 
postacímre: 

PARLEMENT EUROPÉEN 
Unité Concours – PRE 04A010 
Procédure de sélection PE/128/S 
(a kiválasztási eljárás hivatkozási száma feltüntetendő) 
2929 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

Kérjük a pályázókat, hogy az eljárás naptári rendjével kapcsolatban NE TELEFONÁLJANAK. 

Kérjük a pályázókat, hogy a kellő gondosság kötelező elvét követve a pályázati ügyekkel foglalkozó 
osztályhoz intézett faxon (+ 352 4300-27740) vagy levélben jelezzék, ha pályázatukkal kapcsolatban 2011. 
február 15-ig nem kaptak levelet. 

(1) A futárszolgálattal küldött küldemény ajánlott küldeménynek számít. Ebben az esetben a szállítólevélen szereplő nap 
tekintendő a feladás napjának. 
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