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V
(Ogłoszenia)

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY
WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: ANALITYK PROGRAMISTA
NR REFERENCYJNY: EF/TA/09/01
(2009/C 105 A/01)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia)
poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko analityka programisty.
Pod zwierzchnictwem kierownika działu ICT wyłoniona osoba będzie wykonywać niektóre lub wszystkie z
następujących zadań:
— wdrożenie Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), w tym jego konfiguracja, integracja z istnie
jącymi systemami, dostosowanie do preferencji użytkownika i programowanie,
— nowa koncepcja i rozwój intranetu: opracowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań w celu ulepszenia
obecnego intranetu Eurofound i powiązanych aplikacji,
— analiza wymagań, specyfikacja i wdrożenie aplikacji organizacji, ścisła współpraca z personelem Euro
found z właściwych działów,
— wdrażanie i dokumentowanie aplikacji opartych na intranecie oraz zapewnienie wsparcia przy nich, w
ścisłej współpracy z zewnętrznymi programistami Eurofound,
— ścisła współpraca z personelem działu ICT w celu ogólnego wsparcia dla ICT i rozwiązywania prob
lemów przez helpdesk ICT,
— inne obowiązki i zadania, które mogą zostać przydzielone.
Konkurs jest otwarty dla kandydatów, którzy:
— są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
— posiadają pełne prawa obywatelskie,
— posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
— posiadają referencje poświadczające predyspozycje do wykonywania wymienionych obowiązków,
— posiadają gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajo
mość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość angielskiego, który jest głównym językiem
Fundacji,
— są w posiadaniu świadectwa dojrzałości/dyplomu uprawniającego do studiów na uczelni wyższej,
— posiadają co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy po uzyskaniu dyplomu, w tym dwa lata na
podobnym stanowisku.
Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) w grupie funkcyjnej AST, stopień zaszeregowania 3,
jako pracownik tymczasowy z umową na czas nieokreślony.
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Pełny opis stanowiska i procedury składania podań i selekcji można pobrać z następującej strony interne
towej Eurofound z ogłoszeniami o pracy: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandydaci powinni
uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania zostaną odrzu
cone.
Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można
pobrać ze strony internetowej.
Ostateczny termin składania podań: 7 czerwca 2009 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: MENEDŻER DS. BADAŃ
(ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI)
NR REFERENCYJNY: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia)
poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko menedżera ds. badań — zarządzanie zasobami ludzkimi.
Stanowisko menedżera ds. badań — zarządzanie zasobami ludzkimi — stanowi część Działu ds. Rozwoju
Stosunków Przemysłowych i Miejsc Pracy, który zajmuje się czynnikami zmian — globalizacją, zmianami
technologicznymi i starzeniem się społeczeństwa — i bada ich wpływ na świat pracy. Dział dąży do rozwoju
pod względem swojej zdolności do rozpatrywania powiązanych kwestii organizacji pracy, równowagi
między pracą a życiem prywatnym, wydajności, zdolności do innowacji, motywacji i rozwoju kapitału ludz
kiego z perspektywy przedsiębiorstw.
Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) powinien(-na) mieć poświadczone doświadczenie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi na poziomie międzynarodowym, które wykorzysta przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów
badawczych w ww. dziedzinach. Pod zwierzchnictwem kierownika Działu ds. Stosunków Przemysłowych i
Rozwoju Miejsc Pracy wyłoniona osoba będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju tej nowej dziedziny, z
punktu widzenia przedsiębiorstw.
Konkurs jest otwarty dla kandydatów, którzy:
— są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
— posiadają pełne prawa obywatelskie,
— posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
— posiadają referencje dotyczące cech charakteru świadczących o przydatności kandydata do wykonywania
obowiązków związanych ze stanowiskiem,
— posiadają gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajo
mość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość angielskiego, który jest głównym językiem
Fundacji,
— ukończyli co najmniej 4-letnie studia uniwersyteckie kończące się przyznaniem tytułu naukowego z
zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania przedsiębiorstwami,
— posiadają co najmniej sześcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, zdobyte po uzyskaniu
dyplomu uniwersyteckiego.
Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) jako pracownik tymczasowy z umową na czas nieok
reślony i przypisany do grupy funkcyjnej AD, stopień zaszeregowania 7.
Pełny opis stanowiska oraz formularz zgłoszeniowy i procedury selekcji można pobrać ze strony interne
towej Eurofound z ogłoszeniami o pracy pod adresem: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandy
daci powinni uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania
zostaną odrzucone.
Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można
pobrać ze strony internetowej.
Ostateczny termin składania podań: 7 czerwca 2009 r.
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Pełny opis stanowiska i procedury składania podań i selekcji można pobrać z następującej strony interne
towej Eurofound z ogłoszeniami o pracy: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandydaci powinni
uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania zostaną odrzu
cone.
Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można
pobrać ze strony internetowej.
Ostateczny termin składania podań: 7 czerwca 2009 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA STANOWISKO: MENEDŻER DS. BADAŃ
(ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI)
NR REFERENCYJNY: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) z siedzibą w Dublinie (Irlandia)
poszukuje kandydata(-ki) na stanowisko menedżera ds. badań — zarządzanie zasobami ludzkimi.
Stanowisko menedżera ds. badań — zarządzanie zasobami ludzkimi — stanowi część Działu ds. Rozwoju
Stosunków Przemysłowych i Miejsc Pracy, który zajmuje się czynnikami zmian — globalizacją, zmianami
technologicznymi i starzeniem się społeczeństwa — i bada ich wpływ na świat pracy. Dział dąży do rozwoju
pod względem swojej zdolności do rozpatrywania powiązanych kwestii organizacji pracy, równowagi
między pracą a życiem prywatnym, wydajności, zdolności do innowacji, motywacji i rozwoju kapitału ludz
kiego z perspektywy przedsiębiorstw.
Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) powinien(-na) mieć poświadczone doświadczenie w zarządzaniu zasobami
ludzkimi na poziomie międzynarodowym, które wykorzysta przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów
badawczych w ww. dziedzinach. Pod zwierzchnictwem kierownika Działu ds. Stosunków Przemysłowych i
Rozwoju Miejsc Pracy wyłoniona osoba będzie odgrywać kluczową rolę w rozwoju tej nowej dziedziny, z
punktu widzenia przedsiębiorstw.
Konkurs jest otwarty dla kandydatów, którzy:
— są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
— posiadają pełne prawa obywatelskie,
— posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
— posiadają referencje dotyczące cech charakteru świadczących o przydatności kandydata do wykonywania
obowiązków związanych ze stanowiskiem,
— posiadają gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej i zadowalającą znajo
mość innego języka Unii, w tym doskonałą znajomość angielskiego, który jest głównym językiem
Fundacji,
— ukończyli co najmniej 4-letnie studia uniwersyteckie kończące się przyznaniem tytułu naukowego z
zarządzania zasobami ludzkimi lub zarządzania przedsiębiorstwami,
— posiadają co najmniej sześcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, zdobyte po uzyskaniu
dyplomu uniwersyteckiego.
Wyłoniony(-a) kandydat(-ka) zostanie zatrudniony(-a) jako pracownik tymczasowy z umową na czas nieok
reślony i przypisany do grupy funkcyjnej AD, stopień zaszeregowania 7.
Pełny opis stanowiska oraz formularz zgłoszeniowy i procedury selekcji można pobrać ze strony interne
towej Eurofound z ogłoszeniami o pracy pod adresem: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Kandy
daci powinni uważnie zapoznać się z ogłoszeniem o pracy, ponieważ niepoprawnie wypełnione podania
zostaną odrzucone.
Wszystkie podania należy składać przy użyciu oficjalnego formularza zgłoszeniowego, który również można
pobrać ze strony internetowej.
Ostateczny termin składania podań: 7 czerwca 2009 r.
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PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”
Poniżej znajduje się lista Dzienników Urzędowych serii C A opublikowanych w tym roku.
O ile nie wskazano inaczej, Dzienniki Urzędowe opublikowane zostały we wszystkich wersjach językowych.
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C E NY P R E NUME R ATY w 2009 r. ( b e z VAT, włą c znie z norma lną opła tą za d os ta wę prze s yłki)
Dzie nnik Urzę dowy UE , s e rie L i C , wyłą cznie we rs ja pa pie rowa

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE 1 000 E UR /rok (*)

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e rie L i C , wyłą cznie we rs ja pa pie rowa

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e rie L i C , we rs ja pa pie rowa + roczne
wyda nie C D-R OM

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE 1 200 E UR /rok

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e ria L, wyłą cznie we rs ja pa pie rowa

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e ria L, wyłą cznie we rs ja pa pie rowa

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e ria C , wyłą cznie we rs ja pa pie rowa

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e ria C , wyłą cznie we rs ja pa pie rowa

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e rie L i C , mie s ię czne wyda nie C D-R OM
(komple t)

w 22 ję zyka ch urzę dowych UE

S uple me nt do Dzie nnika Urzę dowe go (s e ria S ) – Ogłos ze nia o
prze ta rga ch, C D-R OM dwa ra zy w tygodniu

wie loję zyczny: w 23 ję zyka ch
urzę dowych UE

Dzie nnik Urzę dowy UE , s e ria C – Konkurs y

w ję zyka ch, których dotyczy
konkurs

(*) P oje dyncze e gze mpla rze :

od 1 do 32 s tron:
od 33 do 64 s tron:
powyże j 64 s tron:

100 E UR /mie s ią c (*)

700 E UR /rok
70 E UR /mie s ią c
400 E UR /rok
40 E UR /mie s ią c
500 E UR /rok
360 E UR /rok
(= 30 E UR /mie s ią c)
50 E UR /rok

6 E UR
12 E UR
ce na us ta la na indywidua lnie

P re nume ra ta Dzie nnika Urzę dowe go Unii E urope js kie j, który je s t wyda wa ny w ję zyka ch urzę dowych Unii,
dos tę pna je s t w 22 we rs ja ch ję zykowych. Dzie nnik Urzę dowy s kła da s ię z dwóch s e rii – L (Le gis la cja ) ora z
C (Informa cje i za wia domie nia ).
Dla ka żde j we rs ji ję zykowe j je s t otwie ra na os obna pre nume ra ta .
Zgodnie z rozporzą dze nie m R a dy (WE ) nr 920/2005, opublikowa nym w Dzie nniku Urzę dowym L 156 z dnia
18 cze rwca 2005 r., ins tytuc je Unii E urope js kie j nie ma ją obowią zku s porzą dza nia ws zys tkich a któw pra wnych w
ję zyku irla ndzkim a ni publikowa nia ich w tym ję zyku. W zwią zku z tym irla ndzkie wyda nia Dzie nnika Urzę dowe go
s prze da wa ne s ą os obno.

P re nume ra ta S uple me ntu do Dzie nnika Urzę dowe go (s e ria S – Ogłos ze nia o prze ta rga ch) obe jmuje ws zys tkie
23 we rs je ję zykowe na poje dynczym C D-R OM-ie .
Na żą da nie pre nume ra torzy Dzie nnika Urzę dowe go Unii E urope js kie j mogą otrzyma ć różne za łą czniki do Dzie nnika
Urzę dowe go. P re nume ra torzy informowa ni s ą o publika cji za łą czników poprze z za wia domie nia dołą cza ne do
Dzie nnika Urzę dowe go Unii E urope js kie j.

S prze d a ż i pre nume ra ta
Odpła tne publika cje , wyda wa ne prze z Urzą d Oficja lnych P ublika cji Ws pólnot E urope js kic h, dos tę pne s ą u na s zyc h
dys trybutorów ha ndlowych. Wyka z dys trybutorów ha ndlowyc h zna jduje s ię na s tronie inte rne towe j:
http://publica tions .e uropa .e u/othe rs /a ge nts /inde x_pl.htm

P orta l E UR -L e x ( http://e ur-le x.e uropa .e u) za pe wnia b e zpoś re d ni i b e zpła tny d os tę p d o pra wod a ws twa
Unii E urope js kie j. E UR -L e x umożliwia d os tę p d o Dzie nnika Urzę d owe g o Unii E urope js kie j
ora z tra kta tów, a któw pra wnyc h, orze c znic twa ora z a któw przyg otowa wc zyc h.
Dod a tkowe informa c je o Unii E urope js kie j zna jd ują s ię na s tronie : http://e uropa .e u

UR ZĄD OF IC J ALNYC H P UB LIKAC J I WS P ÓLNOT E UR OP E J S KIC H
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