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EU-institutionerne søger sikkerhedsspecialister
Den Europæiske Unions institutioner søger i øjeblikket dygtige og motiverede medarbejdere og
assistenter inden for sikkerhedsoperationer, teknisk sikkerhed og informations- og
dokumentsikkerhed.
Som sikkerhedsmedarbejder (AD 7) vil din vigtigste opgave bestå i at beskytte personer, bygninger og
følsomme og klassificerede oplysninger. Dine opgaver kan også bestå i at medvirke til udformning og
udvikling af politikker og retningslinjer på sikkerhedsområdet, at analysere alle sikkerhedstrusler og
sikkerhedsrisici med tilknytning til institutionernes interesser og aktiviteter og at koordinere
aktiviteter forbundet med sikkerhedsbevidsthed. Du vi også skulle koordinere teams og projekter.
Som sikkerhedsassistent (AST 3) vil du deltage i de operationelle aspekter. Der kan være tale om
deltagelse i udviklingen af sikkerhedspolitikker, gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger og
administrativ og kontraktlig forberedelse af sikkerhedsorienterede projekter. Der kan være behov
for, at du arbejder efter en rotationsordning uden for normal arbejdstid og deltager i en
tilkaldeordning.
For at kunne ansøge skal du være EU-borger og have et indgående kendskab til et af de 24 officielle
EU-sprog og et tilfredsstillende kendskab til enten engelsk eller fransk. Ansøgere skal være
sikkerhedsgodkendt eller være rede til at gennemgå en sikkerhedsundersøgelse ved ansættelsen.
Derudover er der specifikke faglige og uddannelsesmæssige krav til begge lønklasser.
Yderligere oplysninger om de forskellige kriterier, om udvælgelsesprocedurer og om, hvordan man
søger, findes på security.eu-careers.eu. Du kan læse mere om EPSO's ligestillingspolitik på vores
særlige websted.
Du kan søge fra den 24. januar 2019, og ansøgningsfristen er den 26. februar 2019 kl. 12.00
Bruxelles-tid.
Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række
muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for
kulturel mangfoldighed og sikring af lige muligheder for alle er nogle af EU's grundlæggende
principper. De multikulturelle, internationale og forskelligartede teams, der former institutionerne,
arbejder sammen om at gøre dagligdagen bedre for over 500 millioner EU-borgere og personer i
resten af verden.
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