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EU hledá administrátory v oboru veřejného zdraví (AD6)
Evropská komise v současné době hledá vysoce talentované a motivované odborníky na zdraví
a bezpečnost potravin v oblasti auditu, inspekcí a hodnocení a odborníky na bezpečnost potravin
v oblasti politiky a právních předpisů.
Administrátoři v oboru zdraví a bezpečnosti potravin pracují v oblastech, jako je bezpečnost
potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin nebo ochrana zdraví. Na této
pozici budete provádět a vést audity, připravovat zprávy a technické záležitosti a udržovat odborné
a vědecké poznatky v oboru. Tato pracovní místa se nacházejí převážně v Grange (Irsko) a jsou
spojena s častými služebními cestami.
Administrátoři v oboru politiky a právních předpisů pracují v oblastech, jako je bezpečnost potravin
a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat a zdraví rostlin. Na této pozici budete vytvářet politiku
a právní předpisy, provádět a spravovat stávající právní předpisy a vykonávat regulační úkoly, včetně
posuzování rizik, jakož i monitorovat obchodní dohody.
Orgány a agentury EU nabízejí jako zaměstnavatel vysoce odbornou komunitu s celou řadou
příležitostí k rozšíření vědomostí, zlepšení dovedností a rozvoji kariéry. Respektování kulturní
rozmanitosti a podpora rovných příležitostí patří k základním zásadám Evropské unie. Budete
pracovat v rozmanitých multikulturních a mezinárodních týmech ve prospěch více než 500 milionů
občanů v EU i mimo ni.
O tuto pozici se můžete ucházet, pokud máte dokončené vysokoškolské vzdělání v délce alespoň tří
let v relevantním oboru, jako je veterinární medicína, zemědělství, chemie, právní předpisy týkající se
potravin a výživy, biologie, potravinářská věda, politologie nebo ekonomie v zemědělskopotravinářském průmyslu. Po získání diplomu je nutno mít minimálně čtyřletou odbornou praxi
související s náplní práce. Kromě toho musíte ovládat 2 úřední jazyky EU, z toho jeden minimálně
na úrovni C1 a druhý minimálně na úrovni B2. Jedním z vašich jazyků musí být angličtina,
francouzština, němčina nebo italština. Přihlásit se můžete pouze na jednu pozici.
Obě výběrová řízení budou zahájena 15. března 2018. Přihlášku lze podat do 17. dubna 2018, 12:00
hodin (poledne) středoevropského času.
Další informace o požadavcích a postupech výběrového řízení a o způsobu přihlašování naleznete
na stránkách pracovních příležitostí v orgánech a institucích EU
eu-careers.eu.
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EU Careers můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, LinkedIn, YouTube a Instagramu.

