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ADMINISTRATIVE PROCEDURER

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR
MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE — EPSO/AST/119/12-120/12
Tjekkisksprogede (CS) korrekturlæsere (AST 3)
Dansksprogede (DA) korrekturlæsere (AST 3)
(2012/C 146 A/01)
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:
EPSO/AST/119/12 — КОРЕКТОРИ В ОБЛАСТТА НА ТИПОГРАФИЯТА (AST 3) С ЧЕШКИ ЕЗИК
(CS)
EPSO/AST/120/12 — КОРЕКТОРИ В ОБЛАСТТА НА ТИПОГРАФИЯТА (AST 3) С ДАТСКИ ЕЗИК
(DA)
Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO http://eu-careers.eu.
La Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) convoca los siguientes concursos generales:
EPSO/AST/119/12 — CORRECTORES DE PRUEBAS TIPOGRÁFICAS (AST 3) DE LENGUA CHECA
(CS)
EPSO/AST/120/12 — CORRECTORES DE PRUEBAS TIPOGRÁFICAS (AST 3) DE LENGUA
DANESA (DA)
Para más información, consúltese la página web de EPSO: http://eu-careers.eu
Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá následující výběrová řízení:
EPSO/AST/119/12 – KOREKTOŘI (AST 3) ČESKÉHO JAZYKA (CS)
EPSO/AST/120/12 – KOREKTOŘI (AST 3) DÁNSKÉHO JAZYKA (DA)
Veškeré informace jsou k dispozici na internetové stránce úřadu EPSO http://eu-careers.eu.
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder følgende almindelige udvælgelsesprøver:
EPSO/AST/119/12 — TJEKKISKSPROGEDE (CS) KORREKTURLÆSERE (AST 3)
EPSO/AST/120/12 — DANSKSPROGEDE (DA) KORREKTURLÆSERE (AST 3)
Yderligere oplysninger findes på EPSO's hjemmeside http://eu-careers.eu.
Das Europäische Amt für Personalauswahl (EPSO) führt folgende allgemeine Auswahlverfahren durch:
EPSO/AST/119/12 — KORREKTOREN (m/w) VON DRUCKFAHNEN IN TSCHECHISCHER
SPRACHE (CS) (AST 3)
EPSO/AST/120/12 — KORREKTOREN (m/w) VON DRUCKFAHNEN IN DÄNISCHER SPRACHE
(DA) (AST 3)
Weitere Informationen finden Sie auf der EPSO-Website: http://eu-careers.eu.
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Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab järgmised avalikud konkursid:
EPSO/AST/119/12 – TŠEHHI KEELE (CS) KORREKTORID (AST 3)
EPSO/AST/120/12 – TAANI KEELE (DA) KORREKTORID (AST 3)
Lisateave on esitatud EPSO veebilehel http://eu-careers.eu.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τους γενικούς διαγωνισμούς:
EPSO/AST/119/12 – ΔΙΟΡΘΩTΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (AST 3) ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (CS)
EPSO/AST/120/12 – ΔΙΟΡΘΩTEΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (AST 3) ΔΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (DA)
Συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της EPSO http://eu-careers.eu.
The European Personnel Selection Office (EPSO) is organising the following open competitions:
EPSO/AST/119/12 – PROOFREADERS (AST 3) WITH CZECH AS THEIR MAIN LANGUAGE (CS)
EPSO/AST/120/12 – PROOFREADERS (AST 3) WITH DANISH AS THEIR MAIN LANGUAGE (DA)
Further details can be found on the EPSO website: http://eu-careers.eu
L'Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise les concours suivants:
EPSO/AST/119/12 — CORRECTEURS D'ÉPREUVES TYPOGRAPHIQUES (AST 3) DE LANGUE
TCHÈQUE (CS)
EPSO/AST/120/12 — CORRECTEURS D'ÉPREUVES TYPOGRAPHIQUES (AST 3) DE LANGUE
DANOISE (DA)
Des informations complémentaires se trouvent sur le site d'EPSO (http://eu-careers.eu).
Tá an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) ag eagrú na gcomórtas oscailte seo a leanas:
EPSO/AST/119/12 — PROFLÉITHEOIRÍ (AST 3) SEICISE (CS)
EPSO/AST/120/12 — PROFLÉITHEOIRÍ (AST 3) DANMHAIRGISE (DA)
Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin EPSO: http://eu-careers.eu
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
EPSO/AST/119/12 – CORRETTORI DI BOZZE TIPOGRAFICHE (AST 3) DI LINGUA CECA (CS)
EPSO/AST/120/12 – CORRETTORI DI BOZZE TIPOGRAFICHE (AST 3) DI LINGUA DANESE (DA)
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo http://eu-careers.eu
Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātus konkursus:
EPSO/AST/119/12 – KOREKTORI (AST 3), KURU GALVENĀ VALODA IR ČEHU VALODA (CS),
EPSO/AST/120/12 – KOREKTORI (AST 3), KURU GALVENĀ VALODA IR DĀŅU VALODA (DA).
Sīkāka informācija atrodama EPSO tīmekļa vietnē http://eu-careers.eu.
Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešus konkursus
EPSO/AST/119/12 – ČEKŲ KALBOS (CS) KOREKTORIAI (AST 3)
EPSO/AST/120/12 – DANŲ KALBOS (DA) KOREKTORIAI (AST 3)
Papildomos informacijos galima rasti EPSO interneto svetainėje http://eu-careers.eu.
Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) az alábbi nyílt versenyvizsgákat szervezi:
EPSO/AST/119/12 – CSEH NYELVŰ (CS) NYOMDAI KORREKTOR (AST 3)
EPSO/AST/120/12 – DÁN NYELVŰ (DA) NYOMDAI KORREKTOR (AST 3)
További információk az EPSO honlapján találhatók: http://eu-careers.eu
L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) qed jorganizza l-kompetizzjonijiet ġenerali li ġejjin:
EPSO/AST/119/12 — QARREJJA TAL-PROVI TIPOGRAFIĊI (AST 3) TAL-LINGWA ĊEKA (CS)
EPSO/AST/120/12 — QARREJJA TAL-PROVI TIPOGRAFIĊI (AST 3) TAL-LINGWA DANIŻA (DA)
Għal aktar informazzjoni kkonsulta l-websajt tal-EPSO http://eu-careers.eu.
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Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert de volgende algemene vergelijkende onde
rzoeken:
EPSO/AST/119/12 — CORRECTOREN VAN DRUKPROEVEN (AST 3) VOOR HET TSJECHISCH
(CS)
EPSO/AST/120/12 — CORRECTOREN VAN DRUKPROEVEN (AST 3) VOOR HET DEENS (DA)
Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van EPSO: http://eu-careers.eu.
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) organizuje następujące konkursy otwarte:
EPSO/AST/119/12 – KOREKTORZY TEKSTÓW (AST 3) Z JĘZYKA CZESKIEGO (CS)
EPSO/AST/120/12 – KOREKTORZY TEKSTÓW (AST 3) Z JĘZYKA DUŃSKIEGO (DA)
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej EPSO http://eu-careers.eu.
O Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO) organiza os seguintes concursos gerais:
EPSO/AST/119/12 – CORRETORES DE PROVAS TIPOGRÁFICAS (AST 3) DE LÍNGUA CHECA
(CS)
EPSO/AST/120/12 – CORRETORES DE PROVAS TIPOGRÁFICAS (AST 3) DE LÍNGUA DINAMAR
QUESA (DA)
Podem ser obtidas informações complementares no sítio do EPSO http://eu-careers.eu
Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează următoarele concursuri generale:
EPSO/AST/119/12 — CORECTORI (AST 3) TIPOGRAFICI DE LIMBA CEHĂ (CS)
EPSO/AST/120/12 — CORECTORI (AST 3) TIPOGRAFICI DE LIMBA DANEZĂ (DA)
Puteți obține informații suplimentare pe site-ul EPSO: http://eu-careers.eu.
Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania:
EPSO/AST/119/12 – JAZYKOVÍ KOREKTORI (AST 3) PRE ČESKÝ JAZYK (CS)
EPSO/AST/120/12 – JAZYKOVÍ KOREKTORI (AST 3) PRE DÁNSKY JAZYK (DA)
Úplné informácie sú k dispozícii na webovej stránke úradu EPSO: http://eu-careers.eu.
Evropski urad za izbor osebja (EPSO) organizira naslednje javne natečaje:
EPSO/AST/119/12 – KOREKTORJI (AST 3) ZA ČEŠKI JEZIK (CS)
EPSO/AST/120/12 – KOREKTORJI (AST 3) ZA DANSKI JEZIK (DA)
Dodatne informacije so na voljo na spletišču urada EPSO: http://eu-careers.eu.
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO) järjestää seuraavat avoimet kilpailut:
EPSO/AST/119/12 – TŠEKIN (CS) KIELEN OIKOLUKIJAT (AST 3)
EPSO/AST/120/12 – TANSKAN (DA) KIELEN OIKOLUKIJAT (AST 3)
Lisätietoja EPSOn verkkosivulla http://eu-careers.eu.
Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar följande allmänna uttagningsprov:
EPSO/AST/119/12 – TJECKISKSPRÅKIGA (CS) KORREKTURLÄSARE (AST 3)
EPSO/AST/120/12 – DANSKSPRÅKIGA (DA) KORREKTURLÄSARE (AST 3)
Närmare upplysningar finns på Epsos webbplats http://eu-careers.eu.
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MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE
EPSO/AST/119-120/12
(2012/C 146 A/02)
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder almindelige udvælgelsesprøver på grundlag af
kvalifikationsbeviser og prøver med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter (AST 3) (*).

EPSO/AST/119/12 — TJEKKISKSPROGEDE KORREKTURLÆSERE (CS)
EPSO/AST/120/12 — DANSKSPROGEDE KORREKTURLÆSERE (DA)

Målet er at få opstillet nogle lister over egnede ansøgere, som kan anvendes ved besættelse af ledige stillinger
i EU-institutionerne, især Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer i Luxembourg og Europa-Parla
mentet.

Inden der søges, bør man nøje læse den vejledning for almindelige udvælgelsesprøver, som er offent
liggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 315 A af 28. oktober 2011 og på EPSO's hjemme
side.
I vejledningen, som er en integreret del af meddelelsen om udvælgelsesprøve, redegøres der for
bestemmelserne om udvælgelsesprocedurerne og ansøgningsvilkårene.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I.

GENERELT

II.

ARBEJDSOPGAVER

III.

ADGANGSBETINGELSER

IV.

ADGANGSPRØVER

V.

ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER

VI.

ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

VII. LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE

VIII. HVORDAN SØGER MAN?
(*) Enhver henvisning i denne meddelelse til en person af hankøn gælder også som henvisning til en person af hunkøn.
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I. GENERELT
1. Antal pladser på listerne
over egnede ansøgere

EPSO/AST/119/12 — CS = 14
EPSO/AST/120/12 — DA = 14

2. Bemærkninger

Det er kun muligt at tilmelde sig en af udvælgelsesprøverne.
Valget af udvælgelsesprøve foretages i forbindelse med onlinetilmeldingen og kan
ikke ændres, når onlineansøgningen er godkendt og valideret.
Disse udvælgelsesprøver henvender sig til ansøgere med et indgående
kendskab (1) til udvælgelsesprøvens sprog (modersmålsniveau eller tilsvarende)
både skriftligt og mundtligt. Det frarådes på det kraftigste at søge, hvis ens
sprogkundskaber ikke er på dette niveau.

II. ARBEJDSOPGAVER
Arbejdet består i korrekturlæsning på udvælgelsesprøvens sprog og foregår under tilsyn og ved hjælp af it
redskaber, herunder bl.a.:
— gennemgang af manuskripter i elektronisk form eller på papir for stavefejl og grammatiske og syntak
tiske fejl og kontrol af teksters sammenhæng og ensartethed
— typografisk korrektion af elektroniske manuskripter og indførelse af forfatterkorrekturer
— typografisk korrektion af korrekturark på udvælgelsesprøvens sprog og indførelse af forfatterkorrekturer
— færdiggørelse og kontrol af korrekturark før offentliggørelse i forskellige formater og former
— sproglig revision i samarbejde med ophavstjenestegrenen af tekster, som er forfattet af personer, der har
et andet sprog end udvælgelsesprøvens sprog som hovedsprog
— kontrol af, om en tekst er i overensstemmelse med Vejledning i Udformning af EU-publikationer, som er
vedtaget af alle EU-institutioner
— kontrol af, om en tekst, der er oversat til udvælgelsesprøvens sprog, stemmer overens med oprindelses
sproget
— kvalitetskontrol af arbejde udført af eksterne leverandører inden for dette område
— om nødvendigt oversættelse af korte tekster eller dele af dokumenter til udvælgelsesprøvens sprog fra et
andet af EU's officielle sprog
— aktiv deltagelse i og eventuelt koordinering af arbejdet med at udarbejde eller ajourføre Vejledning i
Udformning af EU-publikationer på udvælgelsesprøvens sprog.
III. ADGANGSBETINGELSER
Ansøgerne skal ved fristen for onlinetilmeldingen opfylde alle generelle og særlige betingelser:
1. Generelle betingelser
a)
b)
c)
d)

Være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
Være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder
Have opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt
Opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende arbejde.

2. Særlige betingelser
2.1.

Kvalifikationer

Enten a)

En videregående uddannelse afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis med relevans for
arbejdsopgaverne.

eller b)

Ungdomsuddannelse, som er afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, der giver adgang
til en videregående uddannelse, plus erhvervserfaring på mindst tre år inden for et område,
som er relevant for EU-institutionerne og på samme niveau som udvælgelsesprøven.
NB: Disse tre års erfaring tæller ikke med ved opgørelsen af de års erhvervserfaring, der
kræves nedenfor.

(1) Jf. den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR) — (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/
hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) — mindstekrav: sprog 1 = C2, sprog 2 = C1.
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2.2.

Erhvervserfaring
Mindst tre års erfaring med korrekturlæsning af publikationer beregnet til offentliggørelse.
Der tages kun hensyn til erhvervserfaring, som er opnået efter erhvervelsen af det adgangsgi
vende eksamensbevis, og som stammer fra arbejde udført på udvælgelsesprøvens sprog.

2.3.

Sprogkundskaber

a) Sprog 1

Hovedsprog:
Fuld beherskelse af udvælgelsesprøvens sprog (tjekkisk eller dansk).

b) Sprog 2

Andet sprog:
Indgående kendskab til engelsk, fransk eller tysk.

IV. ADGANGSPRØVER
Adgangsprøverne afvikles elektronisk og tilrettelægges af EPSO. Udvælgelseskomitéen fastsætter prøvernes
sværhedsgrad og godkender indholdet på grundlag af forslag fra EPSO.
Adgangsprøverne afholdes, hvis antallet af ansøgere pr. udvælgelsesprøve er på over 1 000. Ansø
gerne får besked herom via deres EPSO-konto.
1. Indkaldelse
til
adgangsprøven

Ansøgerne indkaldes til adgangsprøven, hvis de har valideret deres ansøgning inden for fristen
(se afsnit VIII).
Vær opmærksom på følgende:
1. når ansøgerne validerer ansøgningen, erklærer de samtidig, at de opfylder de generelle og
særlige betingelser i afsnit III
2. ansøgerne skal reservere en dato, hvor de kan deltage i prøven; denne reservation skal fore
tages inden for den frist, som meddeles via EPSO-kontoen.

2. Prøver og bedøm
melse

Prøver i form af multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere ansøgernes generelle
egnethed og kvalifikationer:

Prøve a)

Verbalt ræsonnement

Bedømmelse: 0-20 point
Der kræves mindst: 10 point

Prøve b)

Numerisk ræsonnement

Bedømmelse: 0-10 point

Prøve c)

Abstrakt ræsonnement

Bedømmelse: 0-10 point
Sammenlagt kræves der mindst 10 point for prøve b) og c).

3. Sprog,
som
prøverne aflægges
på

Sprog 1

V. ADGANG TIL UDVÆLGELSESPRØVEN OG UDVÆLGELSE EFTER KVALIFIKATIONER
1. Procedure

I første omgang er det ansøgernes egne oplysninger i ansøgningsskemaet, der lægges til grund for kontrollen
af, om de generelle og særlige betingelser er opfyldt, og udvælgelsen sker efter kvalifikationer.
a) Ansøgernes besvarelse af spørgsmålene om de generelle og særlige adgangsbetingelser gennemgås med
henblik på at afgøre, om de kan opføres på listen over ansøgere, der opfylder alle betingelser for at få
adgang til udvælgelsesprøven.
Hvis der afholdes adgangsprøver, gennemføres kontrollen af, om de generelle og særlige betingelser er
overholdt, for de 1 000 ansøgere, der i faldende orden har opnået de fleste point ved adgangsprøverne,
og som:
— både har opnået det krævede minimum og er blandt de bedst placerede ved adgangsprøverne og
— opfylder betingelserne for at få adgang til udvælgelsesprøven.
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Hvis flere ansøgere har opnået det antal point, der kræves til sidstepladsen, vil de alle komme i betragt
ning ved udvælgelsen efter kvalifikationer. Elektroniske ansøgninger fra ansøgere, som ligger under dette
loft, vil ikke blive gennemgået.
b) Herefter udvælger udvælgelseskomitéen blandt de ansøgere, der opfylder betingelserne for at få adgang til
udvælgelsesprøven, de ansøgere, der i henhold til deres kvalifikationer (f.eks. eksamensbeviser og
erhvervserfaring) er de bedst egnede i forhold til arbejdsopgaverne og i overensstemmelse med de udvæl
gelseskriterier, der er angivet i denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Udvælgelsen sker udelukkende
på grundlag af de svar, der er krydset af under fanebladet »Talent screener«, og sker i to etaper:
— En første udvælgelse efter kvalifikationer sker udelukkende på grundlag af de svar, der er krydset af
under fanebladet »Talent screener« i ansøgningsskemaet, og vægtningen af de enkelte spørgsmål.
Udvælgelseskomitéen foretager denne vægtning afhængigt af, hvor stor betydning de enkelte kriterier,
der er nævnt i punkt 3 nedenfor, tillægges (fra 1 til 3). De elektroniske ansøgningsskemaer, der har
fået det højeste antal point, deltager derefter i en supplerende udvælgelse.
— Der gennemgås ca. tre gange så mange ansøgninger i denne anden omgang pr. udvælgelsesprøve,
som der vil blive indkaldt ansøgere til færdighedstestene. Udvælgelseskomitéen gennemgår ansøgernes
svar og tildeler for hvert svar et antal point fra 0 til 4. Pointene multipliceret med vægtningen af
hvert enkelt spørgsmål lægges sammen med henblik på den samlede pointtildeling.
Udvælgelseskomiteen opstiller herefter på grundlag af den samlede pointtildeling en ordnet liste over ansø
gerne. Til færdighedstestene indkaldes højst tre gange så mange ansøgere (2) pr. udvælgelsesprøve som
antallet af pladser på listen over egnede ansøgere, jf. denne meddelelse. Antallet oplyses på EPSO's hjemme
side (www.eu-careers.eu).
2. Kontrol af ansøgernes oplysninger

Efter færdighedstestenes afslutning og afhængigt af de opnåede resultater vil de oplysninger, som ansøgerne
har angivet i den elektroniske ansøgning, blive kontrolleret af henholdsvis EPSO, som kontrollerer de gene
relle betingelser, og udvælgelseskomitéen, som kontrollerer de særlige betingelser, på grundlag af de bilag,
som ansøgerne har fremlagt. Kontrollen af kvalifikationsbeviser har udelukkende til formål at bekræfte de
svar, der allerede er afgivet under fanebladet »Talent Screener«. Hvis kontrollen viser, at oplysningerne ( 3) ikke
understøttes af de relevante bilag, vil de pågældende ansøgere blive udelukket fra udvælgelsesprøven.
Kontrollen foretages for de ansøgere, der har opnået det krævede minimum ved hver enkelt prøve og samlet
har opnået det bedste resultat ved prøve d), e), f) og g), således at man starter med den ansøger, der har
opnået det højeste antal point, og nedefter. Ansøgerne skal desuden have opnået det krævede minimum ved
egnethedsprøve a), b) og c). Kontrollen foretages kun for det antal ansøgere, der er plads til på listen over
egnede ansøgere, og under forudsætning af, at de opfylder alle adgangsbetingelser. Bilagene gennemgås ikke
for de ansøgere, hvis resultat ligger under denne grænse.
3. Udvælgelseskriterier

Ved udvælgelsen efter kvalifikationer baserer udvælgelseskomitéen sig på følgende kriterier:
1.

Erfaring ud over den, der kræves i afsnit III, punkt 2.2, med korrekturlæsning af publikationer på udvæl
gelsesprøvens sprog (publikationer til offentliggørelse i et hvilket som helst format).

2.

Erfaring ud over den, der kræves i afsnit III, punkt 2.2, med andre former for sproglig redigering på
udvælgelsesprøvens sprog.

3.

Erfaring ud over den, der kræves i afsnit III, punkt 2.2, med redigering eller fremstilling af publikationer
på udvælgelsesprøvens sprog (inkl. webpublikationer).

4.

Tjekkisk- eller dansksproget uddannelse (på udvælgelsesprøvens sprog) på universitetsniveau vedrørende
udgivervirksomhed eller studier af det pågældende sprog (f.eks. lingvistik, litteratur, undervisning i dansk
eller tjekkisk som fremmedsprog).

5.

Oversættererfaring inden for udvælgelsesprøvens sprog.

6.

Erfaring med sprogundervisning eller fremstilling af undervisningsmateriale inden for udvælgelsesprø
vens sprog.

7.

Erfaring som journalist på udvælgelsesprøvens sprog (skrevne presse).

(2) Ansøgere, som ikke indkaldes til færdighedstestene, kan få udleveret resultatet af deres evaluering og udvælgelseskomitéens
vægtning af de enkelte spørgsmål ved senest 10 dage efter at have modtaget meddelelsen om, at de ikke har fået adgang til
færdighedstestene, at indgive en anmodning.
(3) Disse oplysninger vil blive kontrolleret på grundlag af bilag, før der opstilles en liste over egnede ansøgere (se afsnit VII,
punkt 1, og afsnit VIII, punkt 2).
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8.

Kendskab til de it-redskaber, der anvendes inden for publikationsverdenen.

9.

Beherskelse af et redigeringssystem.
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10. Tilfredsstillende kendskab (krævet minimumsniveau B2 i den fælles europæiske referenceramme for
sprog) til tysk, engelsk eller fransk (skal være forskelligt fra det sprog, som ansøgeren har valgt som
andet sprog). Kendskabet skal dokumenteres ved hjælp af et eksamensbevis eller andet.
VI. ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE
1. Indkaldelse
til
færdighedstest

Ansøgere (4)
— som har opnået et af de bedste resultater ved adgangsprøverne (hvis der er afholdt adgangs
prøver, jf. afsnit IV) og samtidig har opnået det krævede minimum ved disse prøver
og
— som ifølge deres oplysninger ved den elektroniske tilmelding opfylder de generelle og særlige
adgangsbetingelser i afsnit III
og
— som har opnået et af de bedste resultater ved udvælgelsen efter kvalifikationer
vil blive indkaldt til at deltage i færdighedstest (5) af en eller to dages varighed, som normalt
finder sted i Luxembourg.

2. Færdighedstest

Der skal aflægges tre former for prøver:
— en prøve i ræsonnementsevne, medmindre dette er sket i forbindelse med de adgangsprøver,
der eventuelt er afholdt på forhånd, bestående af følgende enkeltprøver:
a) prøve i verbalt ræsonnement
b) prøve i numerisk ræsonnement
c) prøve i abstrakt ræsonnement
— en prøve i fagspecifikke færdigheder bestående af følgende:
d) korrekturlæsning af en tekst (stavning og grammatik) på udvælgelsesprøvens sprog
(sprog 1) og korrekturlæsning af flere korrekturark (stavning, grammatik og typografi) på
udvælgelsesprøvens sprog (sprog 1) på grundlag af manuskripter (ca. 3 timer)
e) en struktureret samtale om fagspecifikke færdigheder på grundlag af de svar, der er krydset
af under fanebladet »Talent screener« i ansøgningsskemaet
— en prøve i følgende generelle kompetencer (6):
—
—
—
—
—
—
—

analyse og problemløsning
kommunikation
kvalitet og resultater
læring og udvikling
prioritering og organisation
stresshåndtering
samarbejde

ved hjælp af følgende (7):
f) gruppeøvelse
g) struktureret samtale om de generelle kompetencer.
De generelle kompetencer vil hver især blive prøvet i følgende sammenhænge:
Gruppeøvelse
Analyse og problemløsning

Struktureret samtale

x

Kommunikation

x

Kvalitet og resultater

x

Læring og udvikling

x

x

(4) Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle indkaldt til færdighedstest.
(5) Af organisatoriske grunde vil prøverne i ræsonnement eventuelt blive afholdt i prøvecentre i medlemsstaterne og/eller
Bruxelles uafhængigt af de øvrige prøver i forbindelse med færdighedstestene.
(6) I vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver redegøres der nærmere for disse kompetencer i punkt 1.2.
7
( ) Indholdet i disse prøver godkendes af udvælgelseskomitéen.
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Prioritering og organisation

x

x

Stresshåndtering

x

x

Samarbejde

x

3. Sprog,
som
prøverne aflægges
på

Sprog 1 ved prøve a), b), c) og d)

4. Bedømmelse

Ræsonnementsevne

Sprog 2 ved prøve e), f) og g)

a) verbal: 0-20 point
Der kræves mindst: 10 point.
b) numerisk: 0-10 point
c) abstrakt: 0-10 point
For prøverne b) og c) kræves der samlet mindst: 10 point.
De tre prøver a), b) og c) skal bestås, for at man kan gå videre, men pointene lægges ikke oven i
pointene fra de andre dele af færdighedstestene.
Særlige kompetencer
prøve d): 0-60 point
Der kræves mindst: 30 point.
prøve e) 0-40 point
Der kræves mindst: 20 point.
Vægtning: 65 % af det samlede antal point.
Generelle kompetencer (prøve f) og g))
Der gives 0-10 point for hver af de generelle kompetencer.
Der kræves mindst:
3 point for hver enkelt kompetence og
35 point ud af de i alt 70 point, der kan opnås for de 7 generelle kompetencer.
Vægtning: 35 % af det samlede antal point.

VII. LISTE OVER EGNEDE ANSØGERE
1. Optagelse
på
listen over egnede
ansøgere

Udvælgelseskomitéen optager ansøgerne på listen over egnede ansøgere, hvis
— de har opnået det krævede minimum (8) og samlet har opnået de bedste resultater i forbin
delse med færdighedstestene (antallet af egnede ansøgere er angivet i afsnit I, punkt 1), og
— de i henhold til bilagene opfylder alle adgangsbetingelserne.

2. Opstilling af lister

Der opstilles en liste for hver udvælgelsesprøve, og listerne ordnes alfabetisk.

VIII. HVORDAN SØGER MAN?
1. Elektronisk tilmel
ding

Tilmeldingen sker online. Fremgangsmåden er beskrevet på EPSO's hjemmeside, bl.a. i vejled
ningen om tilmelding (How to apply/Wie kan ich mich bewerben/Mode d'emploi de l'inscrip
tion).
Frist (inkl. validering): 26. juni 2012 kl. 12 (middag), Bruxelles-tid.

2. Ansøgning

Ansøgerne, der indkaldes til færdighedstestene, skal medbringe ( 9) en fuldstændig ansøgning
(underskrevet onlineansøgning vedlagt bilag) i forbindelse med færdighedstestene.
Hvordan?: Se punkt 6.1 i vejledningen for almindelige udvælgelsesprøver.

(8) Hvis flere ansøgere har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen, bliver de alle opført på listen over egnede
ansøgere.
(9) Datoen for færdighedstestene meddeles til sin tid via den enkelte ansøgers EPSO-konto.

OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN
Nedenstående liste viser, hvilke udvælgelsesprøver der er offentliggjort i indeværende år.
Medmindre andet er angivet, er de pågældende EU-Tidender udkommet på alle sprog.
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(DA/EL/HU/IT/MT/PL)

10
17

(LT)

20

(EN)

22

(DE/EN/FR)

27
30

(FR)

31

(ES)

37
44
46
53
55
59
69

(DE/EN/FR)

70

(EL)

71

(ES)

74

(HU)

75

(NL)

76
77

(RO)

84

(DE/EN/FR)

86
90

(EN)

101
110

(DE/EN/FR)

114
121

(BG)

122
134
136

(PT)

140
144

(DE/EN/FR)

146

(CS/DA)

ABONNEMENTSPRISER 2012 (ekskl. moms, inkl. normale forsendelsesomkostninger)
EU-Tidende, L- + C-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

1 200 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, papirudgave + årlig dvd

22 officielle EU-sprog

1 310 EUR pr. år

EU-Tidende, L-udgaven, kun papirudgave

22 officielle EU-sprog

840 EUR pr. år

EU-Tidende, L- + C-udgaven, månedlig kumulativ dvd

22 officielle EU-sprog

100 EUR pr. år

Supplement til EUT (S-udgaven), udbud og offentlige kontrakter,
dvd, 1 udgave pr. uge

Flersproget:
23 officielle EU-sprog

200 EUR pr. år

EU-Tidende, C-udgaven — udvælgelsesprøver

Sprog iht.
udvælgelsesprøve(r)

50 EUR pr. år

Den Europæiske Unions Tidende, der udkommer på EU’s officielle sprog, fås i abonnement i 22 sprogudgaver.
EU-Tidende omfatter L-udgaven (retsforskrifter) og C-udgaven (meddelelser og oplysninger).
Der abonneres særskilt på hver sprogudgave.
I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 920/2005, offentliggjort i EU-Tidende L 156 af 18. juni 2005, er Den
Europæiske Unions institutioner midlertidigt fritaget for forpligtelsen til at udarbejde og offentliggøre alle retsakter
på irsk. Irske udgaver af EU-Tidende vil derfor blive markedsført særskilt.
Abonnementet på supplementet til EU-Tidende (S-udgaven (udbud og offentlige kontrakter)) omfatter alle udgaver
på de 23 officielle sprog på én dvd.
Abonnenter på Den Europæiske Unions Tidende kan uden ekstra omkostninger rekvirere eksemplarer af diverse
bilag til EU-Tidende (C … A-udgaver). Abonnenterne gøres opmærksom på udgivelsen af bilagene ved hjælp af
»meddelelser til læserne« i Den Europæiske Unions Tidende.

Salg og abonnementer
Betalingsabonnementer på diverse tidsskrifter, som f.eks. Den Europæiske Unions Tidende, kan købes gennem
vore salgsagenter. Listen over salgsagenterne findes på internettet:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) giver direkte og gratis adgang til EU-retten. Via dette netsted kan
man konsultere Den Europæiske Unions Tidende, og netstedet indeholder endvidere traktaterne,
retsforskrifter, retspraksis og forberedende retsakter.
Yderligere oplysninger om Den Europæiske Union findes på: http://europa.eu

Den Europæiske Unions Publikationskontor
2985 Luxembourg
LUXEMBOURG
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