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INBJUDAN ATT LÄMNA INTRESSEANMÄLAN FÖR 
KONTRAKTSANSTÄLLNING – ALLMÄN INRIKTNING 

 
TJÄNSTEGRUPP II: COM/1/2013/GFII 
TJÄNSTEGRUPP III COM/2/2013/GFIII 
TJÄNSTEGRUPP IV: COM/3/2013/GFIV 

 

I. INLEDNING 
Europeiska kommissionen1 utlyser en inbjudan att anmäla intresse för kontraktsanställning 
(nedan kallad ansökningsomgången). Målet är att skapa en pool med sökande till tjänster inom 
kommissionens verksamhetsområden. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta 
ansökningsomgången. De sökande kommer då en månad i förväg att informeras om datumet 
då omgången avslutas via Europaportalen och Epsos webbplats. Därför uppmanar vi dig att 
regelbundet gå in på de båda webbplatserna.  
 
Du ansöker via databasen EU CV online. Vi kommer att välja ut vilka som ska kallas till 
intervjuer för bedömning av deras kompetens. Tjänsterna är i de flesta fall placerade på 
kommissionens största anställningsorter: Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) och Ispra 
(Italien). Vissa anställningar kan bli aktuella på andra orter: Geel (Belgien), Karlsruhe 
(Tyskland), Petten (Nederländerna) och Sevilla (Spanien). 
 
Kommissionen anställer kontraktsanställda för att få ytterligare personalkapacitet på olika 
områden. Anställningsförhållandet med kommissionen2 regleras i anställningsvillkoren för övriga 
anställda i Europeiska unionen och kommissionens beslut om allmänna 
genomförandebestämmelser till artikel 79.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda vid 
unionen, som reglerar anställningsvillkoren för kontraktsanställda vid kommissionen enligt 
artiklarna i 3a och 3b i villkoren (nedan kallade genomförandebestämmelserna)3

. 
 
Om du blir vald blir du erbjuden en tidsbegränsad anställning i högst tre år enligt artikel 3b i 
anställningsvillkoren4. 
 
Kontraktsanställda delas in i fyra tjänstegrupper (tjänstegrupperna I, II, III och IV) efter vilka 
arbetsuppgifter de ska utföra (artikel 80 i anställningsvillkoren). Varje grupp delas i sin tur in i 
lönegrader och löneklasser (artiklarna 80 och 93 i anställningsvillkoren). Den här 
ansökningsomgången gäller tjänstegrupperna II, III och IV.  
 
Våra ansökningsomgångar för kontraktsanställda lockar vanligtvis många mycket kompetenta 
sökanden. Därför måste man som sökande vara medveten om att antalet kandidater i 
databasen kommer att vara större än antalet lediga platser för kontraktsanställda i 
kommissionen. 
                                                           
1Den här ansökningsomgången gäller bara Europeiska kommissionens generaldirektorat, Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning och EU:s publikationsbyrå. 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SV:PDF (avdelning IV, s. 215). 
3 Kommissionens beslut C(2011) 1264 av den 2 mars 2011, http://ec.europa.eu/civil_service/docs/ca_rules_en.pdf  
4 Kommissionen har föreslagit ändringar av tjänsteföreskrifterna för fast anställda och av anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska unionen. Förslaget har ändrats vid en omröstning i Europaparlamentet och det har godkänts av Ständiga 
representanternas kommitté. I augusti 2013 har ministerrådet ännu inte godkänt förslaget. Om de ändrade tjänsteföreskrifterna 
godkänns kommer det att påverka anställningsvillkoren och karriären för fast anställd personal och övriga anställda. Den som förts 
upp i databasen inom ramen för denna ansökningsomgång kan få ett anställningserbjudande på grundval av de nya 
tjänsteföreskrifterna (när de har antagits) utan att det påverkar andra rättsliga eller ekonomiska konsekvenser. 

http://ec.europa.eu/civil_service/index_sv.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&&CFID=104527806&CFTOKEN=31175636&jsessionid=f430fb9cd5054125e574TR&langue=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20110101:SV:PDF
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/ca_rules_en.pdf
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II. BEFATTNINGSBESKRIVNING 
Som kontraktsanställd utför du dina arbetsuppgifter under ledning av en fast anställd tjänsteman 
eller annan tillfälligt anställd.  
 
Av tabellen nedan framgår vilka profiler5 som ingår i de olika tjänstegrupperna.  
 
Tjänstegrupp Profil 
TG II Kontorist inom finans/budget/redovisning 
  Administrativ kontorist 
  Medarbetare inom IT-support 
  Sekreterare 
TG III Administrativ assistent 
  Revisorsassistent 
  Ekonomiassistent 
  Finans-, budget- eller redovisningsassistent  
  Informations- och kommunikationsassistent 
  Assistent inom IT-support 
  Juridisk assistent 
  Projekt-/programhandläggareassistent 
  Statistikhandläggarassistent 
  Webbansvarig/webbredaktör 
TG IV Revisor 
  Kommunikations-, press- eller mediehandläggare 
  Ekonom 
  Handläggare inom finans/budget/redovisning 
  Handläggare för IT-projekt/IT-produkter 
  Jurist 
  Översättare/tolk 
 Politisk handläggare6 
 Projekt-/programhandläggare 
  Statistiker 

 
Här är exempel på vad de olika tjänstegruppernas arbetsuppgifter kan omfatta: 
 
Tjänstegrupp II: 
– Kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter. 
 
Arbetsuppgifterna kräver bland annat förmåga att utföra administrativa och tekniska 
rutinuppgifter och förutsätter mycket goda datorkunskaper. 
 
Tjänstegrupp III: 
– Verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och liknande uppgifter. 
 
Arbetsuppgifterna kräver bland annat förmåga att samordna administrativa och ekonomiska 
ärenden samt mycket goda datorkunskaper. 
 
                                                           
5 De profiler som beskrivs här är förenklade versioner av de profiler som används för anställningsavtalen. De förenklade versionerna 
görs i upplysningssyfte och är inte rättsligt bindande. 
6 Handläggare har hand om ärenden inom kommissionens olika politikområden. 
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Tjänstegrupp IV 
– Administrativa, rådgivande, språkliga och liknande arbetsuppgifter. 
 
Arbetsuppgifterna kräver bland annat fallenhet för administrativ ledning och ekonomisk kontroll 
samt goda datorkunskaper. 

III. BEHÖRIGHETSKRAV 
På ansökningsdagen7 måste du uppfylla följande krav: 

A. Allmänna krav 
Kommissionen driver en personalpolitik för lika möjligheter och behandlar ansökningarna utan 
hänsyn till kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion 
eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, 
börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
 
För att erbjudas en kontraktsanställning måste du 
a) vara medborgare i ett av EU:s medlemsländer 
b) åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter 
c) ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning 
d) uppfylla de skötsamhetskrav som arbetsuppgifterna kräver  
e) uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen. 

B. Särskilda krav, miniminivå – utbildning/yrkeserfarenhet 
Endast examensbevis som har utfärdats i EU-länderna eller för vilka det finns ett intyg om 
likvärdighet som utfärdats av en myndighet i ett EU-land kommer att beaktas. I det senare fallet 
förbehåller vi oss rätten att begära in bevis på likvärdighet.  
 
Tjänstegrupp II: 
Du måste ha något av följande: 
A. Någon form av eftergymnasial utbildning (styrkt med utbildningsbevis). 
 
B. Gymnasieutbildning (styrkt med slutbetyg) som ger behörighet till eftergymnasial utbildning 
och tre års relevant arbetslivserfarenhet. Med relevant menas arbetslivserfarenhet från något av 
kommissionens verksamhetsområden som den sökande skaffat sig efter den utbildning som 
berättigar till att söka till den här tjänstegruppen. 
 
C. Efter avslutad obligatorisk skolgång totalt åtta år av 
– lämplig yrkesutbildning och/eller 
– arbetslivserfarenhet på motsvarande nivå av arbetsuppgifter som liknar dem som den 
kontraktsanställda ska utföra hos kommissionen. 
 
Vi kan bara beakta intyg om yrkesutbildning som innebär heltidsstudier under minst ett läsår 
efter obligatorisk skolgång. Intyget ska ha erkänts i ett EU-land. 
 
D. Efter avslutad obligatorisk skolgång totalt tio år som anställd vid Europeiska unionen som 
också omfattar utbildning inom institutionen på ett område som kontraktsanställningen gäller. 
 
Tjänstegrupp III: 
Du måste ha något av följande: 
                                                           
7 Vi kommer att utgå från den senast uppdaterade ansökan när vi bedömer behörigheten före anställning. 
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A. Någon form av eftergymnasial utbildning (styrkt med utbildningsbevis). 
 
B. Gymnasieutbildning (styrkt med slutbetyg) som ger behörighet till eftergymnasial utbildning 
och tre års relevant arbetslivserfarenhet. Med relevant menas sådan arbetslivserfarenhet från 
något av kommissionens verksamhetsområden som den sökande skaffat sig efter den 
utbildning som berättigar till att söka till den här tjänstegruppen. 
 
Tjänstegrupp IV: 
Du måste ha något av följande: 
A. Universitets- eller högskoleexamen motsvarande minst tre års studier (styrkt med 
examensbevis). 
 
B. När tillträde till ett yrke som motsvarar tjänstegrupp IV i ett EU-land ges genom statlig 
examen, yrkesutbildning eller motsvarande förfarande (t.ex. auktoriserad revisor eller militära 
eller polisiära yrken) kan myndigheten med befogenhet att ingå anställningsavtal jämställa en 
sådan kvalifikation med en universitets- eller högskoleexamen. 

C. Språkkunskaper 
Förstaspråk (språk 1): mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk8 (nivå C19). 
 
Andraspråk, som måste vara ett annat språk än förstaspråket: tillfredsställande kunskaper (nivå 
B2) i engelska, franska eller tyska. 
 
I enlighet med EU-domstolens dom (stora avdelningen) i mål C-566/2010 P, Republiken Italien 
mot Europeiska kommissionen, måste EU-institutionerna motivera varför valet av andraspråk 
begränsas till ett litet antal officiella EU-språk.  
 
Vi vill därför informera dig om att andraspråken för den här ansökningsomgången har fastställts 
i enlighet med tjänstens intresse, vilket kräver att nyanställda direkt ska kunna börja arbeta och 
kommunicera väl i sitt dagliga arbete. Om så inte är fallet är det stor risk för att institutionerna 
inte fungerar effektivt. 
 
Det är sedan länge praxis i kommissionen att använda främst engelska, franska och tyska i den 
interna kommunikationen. Det är också de språk som vi oftast använder i kommunikationen 
med omvärlden och för handläggningen av ärenden. 
Dessutom är engelska, franska och tyska de i särklass vanligaste andraspråken i EU. Detta 
visar vad som förväntas av dem som söker arbete hos kommissionen i form av utbildning och 
yrkesverksamhet, nämligen att de bör behärska minst ett av dessa språk. 
Om vi gör en avvägning mellan våra intressen och behov och de sökandes kompetens, är det 
följaktligen motiverat att testa de sökandes kunskaper i ett av de tre språken under intervjuerna 
för att försäkra oss om att de kan använda språket i jobbsammanhang, oavsett vilket 
förstaspråk de har. Genom att på detta sätt bedöma de sökandes särskilda kompetens kan vi 
bilda oss en uppfattning om deras förmåga att i en miljö som så mycket som möjligt liknar den 
normala arbetsplatsen omedelbart börja utföra sina arbetsuppgifter.  
                                                           
8 Europeiska unionen har följande officiella språk: BG (bulgariska), HR (kroatiska), CS (tjeckiska), DA (danska), DE (tyska), EL 
(grekiska), EN (engelska), ES (spanska), ET (estniska), FI (finska), FR (franska), GA (iriska), HU (ungerska), IT (italienska), LT 
(litauiska), LV (lettiska), MT (maltesiska), NL (nederländska), PL (polska), PT (portugisiska), RO (rumänska), SK (slovakiska), SL 
(slovenska) och SV (svenska). 
9 Det finns en självutvärderingstabell på webbplatsen Europass där sökande kan bedöma sina kunskaper: 
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp.  

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp
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Av samma skäl är vi tvungna att begränsa de språk som används för kommunikationen med de 
sökande och för ansökningarna. Det är en garanti för att jämförelser och kontroller av 
ansökningarna är konsekventa. 

IV. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE  
Du får anmäla dig till en eller flera tjänstegrupper om du uppfyller behörighetskraven enligt 
kraven i avsnitt III i det här meddelandet om ansökningsomgången.  
 
Inom varje tjänstegrupp får du välja en eller flera profiler och anställningsorter.  
 
Du fyller i din ansökan på nätet genom att följa instruktionerna i EU CV online. Du måste fylla i 
ansökan på engelska, franska eller tyska. 
 
Först måste du skapa ett konto eller logga in dig om du redan har ett konto. Börja med att 
sammanställa ditt elektroniska cv, om du inte redan har ett. När ditt cv är färdigt ska du välja 
och anmäla dig till den omgång som gäller relevant tjänstegrupp. Vi råder dig att fylla i alla 
(relevanta) fält i ansökan. Om du har frågor om hur EU CV online fungerar, ska du skicka dem 
till EU CV onlines kontaktsida (Contact page). 
 
När du fyllt i din ansökan får du ett mejl med ett bekräftelsenummer. Numret är en bekräftelse 
på att vi har registrerat din ansökan. Spara numret eftersom det är referensnumret för din 
ansökan. Att du har fått bekräftelsenumret innebär att ansökningsprocessen är avslutad och att 
kommissionen har registrerat dina inlagda uppgifter. Om du inte får något bekräftelsenummer 
innebär det att din ansökan inte har registrerats! Du får uppdatera, dra tillbaka eller lägga in en 
ny ansökan fram till sista dagen för ansökningsomgången.  
 
Du bör i din ansökan ange om du har blivit godkänd i någon urvalsomgång för 
kontraktsanställda som Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar eller om du har klarat ett 
urvalsförfarande enligt bilaga III i genomförandebestämmelserna. Den här informationen 
beaktas tillsammans med andra relevanta delar i den elektroniska cv:n vid bedömningen av din 
ansökan. 
 
Din ansökan gäller fram till att ansökningsomgången avslutas (se avsnitt I.) och vi utgår från att 
din ansökan hela tiden är aktuell. Ansökan måste uppdateras var sjätte månad, oavsett om det 
finns pågående ansökningsomgångar eller ansökningar. Om din ansökan inte uppdateras, 
avregistreras den utan att du informeras på förhand och efter tolv månader raderas den ur 
systemet. 
 
Anmäl dig här: EU CV Online 

V. URVAL FÖR EVENTUELL ANSTÄLLNING 
En inlämnad ansökan i enlighet med avsnitt IV är på inget sätt en garanti för att du kommer att 
kallas till intervju eller erbjudas en tjänst hos kommissionen. När det finns en ledig tjänst söker 
kommissionens avdelningar i databasen efter lämpliga sökanden som sedan kallas till en 
intervju. Inför intervjun kommer de inbjudna sökandena att få en arbetsbeskrivning med en 
detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna. Vid intervjun bedöms din kompetens och 
erfarenhet och dina språkkunskaper i förhållande till arbetsbeskrivningen och 
behörighetskraven i avsnitt III i det här meddelandet om ansökningsomgången. Beroende på 
hur intervjun går kan du komma att få ett formellt anställningserbjudande. 

https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&&CFID=104527806&CFTOKEN=31175636&jsessionid=f430fb9cd5054125e574TR&langue=EN
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand/index.cfm?fuseaction=premierAcces&&CFID=104527806&CFTOKEN=31175636&jsessionid=f430fb9cd5054125e574TR&langue=EN
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Den här ansökningsomgången hindrar inte kommissionen från att anställa sökande från Epsos 
urvalsprov för kontraktsanställda eller sökande från urvalsförfarandena enligt bilaga III i 
genomförandebestämmelserna. 
 
Vid intervjun ska du ta med dig alla relevanta handlingar (examensbevis, intyg och andra 
styrkande handlingar) som styrker din arbetslivserfarenhet och den information du lämnat i 
ansökan. 
 
Innan du anställs kontrolleras informationen i din ansökan mot originalhandlingarna för att 
bekräfta att din ansökan är riktig och uppfyller villkoren. 

VI. ALLMÄN INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Den här ansökningsomgången offentliggörs på Europeiska unionens 24 officiella språk på 
Europaportalen och Epsos webbplats. 
 
Av de skäl som anges i avsnitt III.C. uppmanas de sökande att fylla i ansökningsblanketten på 
engelska, franska eller tyska. Det språk du väljer kommer också att användas i 
kommunikationen mellan dig och oss. 
 
All direkt kommunikation mellan de sökande och kommissionen går via e-post. För att vi ska 
kunna kontakta dig måste du uppge en giltig e-postadress som kan användas under hela 
processen. 
 
All ny information om den här ansökningsomgången publiceras på Europaportalen och Epsos 
webbplats. Du bör därför regelbundet besöka webbplatserna. 
 
Texten till den här ansökningsomgången innehåller all information som behövs. 
 
Om du har frågor om hur EU CV online fungerar ska du skicka dem till EU CV onlines 
kontaktsida. 
 
Alla frågor om ansökningsomgången ska skickas till:  
HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu  

VII. SKÄL FÖR UTESLUTNING 
Kommissionen iakttar noggrant att principen om likabehandling respekteras. Därför kan du 
nekas att delta i förfarandet om kommissionen konstaterar att du i någon fas har lämnat oriktiga 
uppgifter och din ansökan tas då bort från databasen. 

Bedrägeri eller bedrägeriförsök kan leda till påföljder. Observera att kommissionens anställda 
måste visa högsta möjliga integritet. 

VIII. UPPGIFTSSKYDD 
Kommissionen ser till att de sökandes personuppgifter behandlas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om 
skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001). Detta 
gäller personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet. 

mailto:HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu
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Läs mer i kommissionens meddelande om särskilt skydd av personuppgifter. 

IX. OMPRÖVNING/ÖVERKLAGANDE 
Om du anser att ett misstag har begåtts, att kommissionen inte har beaktat principen om 
likabehandling eller inte har följt bestämmelserna för urvalsförfarandet, och om detta är till din 
nackdel, kan du när som helst under förfarandet använda dig av följande möjligheter:  
 
 

Förfarande Kontakt Tidsfrist 
1. Begära omprövning  HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu  10 

kalenderdagar10 
 

2. Lämna in ett administrativt 
klagomål enligt artikel 90.2 i 
tjänsteföreskrifterna för 
tjänstemän i Europeiska 
unionen11 
 

– med e-post, helst i pdf-format till 
 följande adress:  
HR-MAIL-D2@ec.europa.eu eller 
– med fax till nr +32 22950039 eller  
– med post till 
Europeiska kommissionen 
Rue de la Loi 200, SC11 4/57 
1049 Belgien 

3 månader 

Efter steg 2 (steg 1 är frivilligt) kan du göra följande: 
3. Om ditt klagomål får avslag, 
antingen uttryckligen eller 
underförstått genom att du 
inte får något svar, kan du 
lämna in ett överklagande 
enligt artikel 270 i fördraget 
om Europeiska unionens 
funktionssätt och artikel 91 i 
tjänsteföreskrifterna12 
 

Europeiska unionens personaldomstol 
Boulevard Konrad Adenauer 
2925 Luxemburg 
 

3 månader 

 
Som EU-medborgare kan du lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen på följande 
adress: 
 

Europeiska ombudsmannen 
1, avenue du Président Robert Schuman 
CS 30403 
67001 Strasbourg Cedex 
FRANKRIKE13  
 

                                                           
10 Räknat från den dag då du blev underrättad om resultatet. 
11 Ange följande i ärenderaden i ditt brev: ditt anmälningsnummer och ”klagomål enligt artikel 90.2”. Artikel 90.2 i 
tjänsteföreskrifterna gäller för kontraktsanställda i analogi med artikel 117 i anställningsvillkoren. 
12Hur man lämnar in ett överklagande och hur tidsfristerna fastställs kan du läsa på Europeiska personaldomstolens webbplats: 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230  
13 Tänk på att tidsfristen, enligt artiklarna 90.2 och 91 i tjänsteföreskrifterna, för klagomål eller överklagande till personaldomstolen 
på grundval av artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte påverkas av att du vänder dig till ombudsmannen i 
samma ärende. Du kan inte heller lämna in ett klagomål till ombudsmannen, enligt artikel 2.4 i de allmänna villkoren för 
ombudsmannens ämbetsutövning, förrän du har uttömt alla administrativa möjligheter att lösa tvisten med berörda institutioner och 
organ. Du kan läsa mer om detta på följande adress: http://www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces  

http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/privacy_sv.htm
mailto:HR-COM-CA-Selection-2013@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-D2@ec.europa.eu
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230
http://www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces
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