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ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

EUROPEISKA INSTITUTET FÖR FÖRBÄTTRING AV
LEVNADS- OCH ARBETSVILLKOR
MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV: PROGRAMMERARE/ANALYTIKER
HÄNVISNING: EF/TA/09/01
(2009/C 105 A/01)
Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin i Irland söker en
programmerare/analytiker.
Den som får tjänsten kommer att vara underställd chefen för IKT-enheten och ansvara för vissa eller samtliga
av följande arbetsuppgifter:
— Implementering av Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), inklusive konfigurering, integrering
med befintliga system, anpassning och programmering.
— Omarbetning och utveckling av intranät: att utarbeta och implementera en lösning som förbättrar insti
tutets befintliga intranät och tillhörande program.
— Behovsanalys, specificering och implementering av affärsprogram i nära samarbete med personal från
relevanta enheter inom institutet.
— Implementering, dokumentation och support av intranätbaserade program i nära samarbete med institu
tets externa uppdragstagare inom programmering.
— Allmän IKT-support och problemlösning via IKT-hjälpcentralen i nära samarbete med övriga medarbe
tare i IKT-teamet.
— Andra uppgifter och ansvarsområden som kan tilldelas honom/henne.
Uttagningsprovet är öppet för sökande som
— är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater,
— åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter,
— har fullgjort alla sina skyldigheter enligt värnpliktsbestämmelserna,
— kan lämna referenser som styrker att deras personlighet lämpar sig för de angivna arbetsuppgifterna,
— har grundliga kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i
ytterligare ett av unionens officiella språk, inklusive mycket goda kunskaper i engelska, som är institutets
viktigaste arbetsspråk,
— har examen från gymnasieskolan som ger behörighet till universitetsstudier och kan styrka detta,
— har minst tre års erfarenhet efter examen, inklusive två års erfarenhet av en liknande anställning.
Den som får tjänsten kommer att placeras i tjänstegruppen AST, lönegrad 3, som tillfälligt anställd med tills
vidare-kon-trakt.
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Fullständiga upplysningar om tjänsten och om ansöknings- och urvalsförfarandena finns att ladda ned från
Eurofounds webbplats: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Vi ber de sökande att noggrant läsa
igenom meddelandet om uttagningsprov, eftersom ofullständiga ansökningshandlingar inte kommer att
behandlas.
Sökande ska använda den officiella ansökningsblanketten. Den kan laddas ned från webbplatsen.
Sista ansökningsdatum: 7 juni 2009.

MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV: FORSKNINGSLEDARE (PERSONALADMINISTRATION)
HÄNVISNING: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin i Irland söker en
forskningsledare (man/kvinna) – personaladministration.
Posten som forskningsledare – personaladministration tillhör enheten för arbetsmarknadsrelationer och
arbetsplatsutveckling. Inom denna enhet studerar man drivkrafter för förändring så som globalisering, en
åldrande befolkning och förändringar på teknikområdet samt dessa drivkrafters effekter på arbetslivet.
Enheten vill stärka sin kapacitet att undersöka de närliggande frågorna arbetsorganisation, balans mellan
arbete och fritid, produktivitet, förmåga till nytänkande, motivation samt humankapitalutveckling ur ett före
tagsperspektiv.
Sökande ska ha kunskaper inom internationell personaladministration och kunna dokumentera sina tidigare
prestationer på området. Hon eller han bör kunna göra bruk av sin praktiska erfarenhet vid utformandet
och genomförandet av forskningsprojekt inom de områden som anges ovan. Den som får tjänsten kommer
att lyda under chefen för enheten för arbetsmarknadsrelationer och arbetsplatsutveckling och spela en nyck
elroll i utvecklingen av den nya inriktningen med fokus på företagsperspektivet.
Uttagningsprovet är öppet för sökande som
— är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater,
— åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter,
— har fullgjort alla sina skyldigheter enligt värnpliktsbestämmelserna,
— kan lämna referenser som styrker att deras personlighet lämpar sig för de angivna arbetsuppgifterna,
— har grundliga kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i
ytterligare ett av unionens officiella språk, inklusive mycket goda kunskaper i engelska, som är institutets
viktigaste arbetsspråk,
— har universitetsutbildning på minst fyra år som avslutats med en examen i personaladministration eller
företagsekonomi,
— har minst sex års relevant yrkeserfarenhet efter avlagd universitetsexamen.
Den som får tjänsten kommer att placeras i tjänstegruppen AD, lönegrad 7, som tillfälligt anställd med tills
vidare-kon-trakt.
Fullständiga upplysningar om tjänsten och om ansöknings- och urvalsförfarandena finns att ladda ned från
institutets webbplats: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Vi ber de sökande att noggrant läsa
igenom meddelandet om uttagningsprov, eftersom ofullständiga ansökningshandlingar inte kommer att
behandlas.
Sökande ska använda den officiella ansökningsblanketten. Den kan laddas ned från webbplatsen.
Sista ansökningsdatum: 7 juni 2009.
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Fullständiga upplysningar om tjänsten och om ansöknings- och urvalsförfarandena finns att ladda ned från
Eurofounds webbplats: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Vi ber de sökande att noggrant läsa
igenom meddelandet om uttagningsprov, eftersom ofullständiga ansökningshandlingar inte kommer att
behandlas.
Sökande ska använda den officiella ansökningsblanketten. Den kan laddas ned från webbplatsen.
Sista ansökningsdatum: 7 juni 2009.

MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV: FORSKNINGSLEDARE (PERSONALADMINISTRATION)
HÄNVISNING: EF/TA/09/07
(2009/C 105 A/02)
Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin i Irland söker en
forskningsledare (man/kvinna) – personaladministration.
Posten som forskningsledare – personaladministration tillhör enheten för arbetsmarknadsrelationer och
arbetsplatsutveckling. Inom denna enhet studerar man drivkrafter för förändring så som globalisering, en
åldrande befolkning och förändringar på teknikområdet samt dessa drivkrafters effekter på arbetslivet.
Enheten vill stärka sin kapacitet att undersöka de närliggande frågorna arbetsorganisation, balans mellan
arbete och fritid, produktivitet, förmåga till nytänkande, motivation samt humankapitalutveckling ur ett före
tagsperspektiv.
Sökande ska ha kunskaper inom internationell personaladministration och kunna dokumentera sina tidigare
prestationer på området. Hon eller han bör kunna göra bruk av sin praktiska erfarenhet vid utformandet
och genomförandet av forskningsprojekt inom de områden som anges ovan. Den som får tjänsten kommer
att lyda under chefen för enheten för arbetsmarknadsrelationer och arbetsplatsutveckling och spela en nyck
elroll i utvecklingen av den nya inriktningen med fokus på företagsperspektivet.
Uttagningsprovet är öppet för sökande som
— är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater,
— åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter,
— har fullgjort alla sina skyldigheter enligt värnpliktsbestämmelserna,
— kan lämna referenser som styrker att deras personlighet lämpar sig för de angivna arbetsuppgifterna,
— har grundliga kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i
ytterligare ett av unionens officiella språk, inklusive mycket goda kunskaper i engelska, som är institutets
viktigaste arbetsspråk,
— har universitetsutbildning på minst fyra år som avslutats med en examen i personaladministration eller
företagsekonomi,
— har minst sex års relevant yrkeserfarenhet efter avlagd universitetsexamen.
Den som får tjänsten kommer att placeras i tjänstegruppen AD, lönegrad 7, som tillfälligt anställd med tills
vidare-kon-trakt.
Fullständiga upplysningar om tjänsten och om ansöknings- och urvalsförfarandena finns att ladda ned från
institutets webbplats: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Vi ber de sökande att noggrant läsa
igenom meddelandet om uttagningsprov, eftersom ofullständiga ansökningshandlingar inte kommer att
behandlas.
Sökande ska använda den officiella ansökningsblanketten. Den kan laddas ned från webbplatsen.
Sista ansökningsdatum: 7 juni 2009.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER EUT C A, ”UTTAGNINGSPROV”
Nedan följer en förteckning över de EUT C A som publicerats under innevarande år.
Om inte annat anges nedan har EUT kommit ut i samtliga språkversioner.
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P R E NUME R ATIONS P R IS E R 2009 ( e xkl. moms , inkl. fra kt oc h porto)
E urope is ka unione ns officie lla tidning, L- och C -s e rie rna ,
e nda s t pa ppe rs ve rs ion

22 officie lla E U-s prå k

1 000 e uro pe r å r (*)

E urope is ka unione ns officie lla tidning, L- och C -s e rie rna ,
e nda s t pa ppe rs ve rs ion

22 officie lla E U-s prå k

100 e uro pe r må na d (*)

E urope is ka unione ns officie lla tidning, L- och C -s e rie rna ,
pa ppe rs ve rs ion + å rs utgå va på cd-rom

22 officie lla E U-s prå k

1 200 e uro pe r å r

E urope is ka unione ns officie lla tidning, L-s e rie n,
e nda s t pa ppe rs ve rs ion

22 officie lla E U-s prå k

700 e uro pe r å r

E urope is ka unione ns officie lla tidning, L-s e rie n,
e nda s t pa ppe rs ve rs ion

22 officie lla E U-s prå k

70 e uro pe r må na d

E urope is ka unione ns officie lla tidning, C -s e rie n,
e nda s t pa ppe rs ve rs ion

22 officie lla E U-s prå k

400 e uro pe r å r

E urope is ka unione ns officie lla tidning, C -s e rie n,
e nda s t pa ppe rs ve rs ion

22 officie lla E U-s prå k

40 e uro pe r må na d

E urope is ka unione ns officie lla tidning, L- och C -s e rie rna ,
må na tlig (kumula tiv) utgå va på cd-rom

22 officie lla E U-s prå k

500 e uro pe r å r

Tillä gg till E urope is ka unione ns officie lla tidning (S -s e rie n),
me dde la nde n och offe ntliga kontra kt, cd-rom, 2 numme r pe r ve cka

fle rs prå kig:
23 officie lla E U-s prå k

360 e uro pe r å r
(= 30 e uro pe r må na d)

E urope is ka unione ns officie lla tidning, C -s e rie n – a llmä nna
utta gnings prov

Anta l s prå k be roe nde
utta gnings prov

(*) Lös numme rpris :

1–32 s idor:
33–64 s idor:
Me r ä n 64 s idor:

på

50 e uro pe r å r

6 e uro
12 e uro
P ris e t va rie ra r

E urope is ka unione ns officie lla tidning (E UT) ge s ut på E U:s officie lla s prå k, och de t gå r a tt pre nume re ra på de n i
22 olika s prå kve rs ione r. De n be s tå r a v två s e rie r: L (la gs tiftning) och C (me dde la nde n och upplys ninga r).
Va rje s prå kve rs ion krä ve r e n s e pa ra t pre nume ra tion.
E nligt rå de ts förordning (E G ) nr 920/2005 s om offe ntliggjorde s i E UT L 156 a v de n 18 juni 2005 ä r E urope is ka
unione ns ins titutione r unde r e n öve rgå ngs pe riod inte s kyldiga a tt a vfa tta och offe ntliggöra a lla rä tts a kte r på iris ka .
De n iris ka utgå va n a v E UT s ä ljs dä rför s e pa ra t.
E n pre nume ra tion på tillä gge t till E UT (S -s e rie n: me dde la nde n och offe ntliga kontra kt) omfa tta r e n fle rs prå kig
cd-rom me d a lla de 23 officie lla s prå kve rs ione rna .
P re nume ra nte r på E UT ka n på be gä ra n få de olika bila gorna till tidninge n. Nä r e n bila ga ge s ut me dde la s
pre nume ra nte rna de tta ge nom e tt ”me dde la nde till lä s a rna ” i E urope is ka unione ns officie lla tidning.

F örs ä ljning oc h pre nume ra tion
P ublika tions byrå n ge r ut publika tione r för förs ä ljning s om ka n be s tä lla s frå n nå gon a v vå ra komme rs ie lla dis tribu
töre r. E n lis ta öve r de s s a finns på följa nde Inte rne ta dre s s :
http://publica tions .e uropa .e u/othe rs /a ge nts /inde x_s v.htm

Via E UR -L e x ( http://e ur-le x.e uropa .e u) ha r d u kos tna d s fritt d ire kt tillg å ng till E urope is ka
unione ns la g s tiftning . P å we b b pla ts e n ka n d u s öka i E urope is ka unione ns offic ie lla tid ning s a mt
i förd ra g , la g s tiftning , rä tts pra xis oc h förb e re d a nd e rä tts a kte r.
Me r informa tion om E urope is ka unione n finns på http://e uropa .e u
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