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EU söker specialister inom arkiv/dokumenthantering  

EU-institutionerna söker motiverade handläggare och assistenter med expertis i och yrkeserfarenhet 

av dokument-, arkiv- och informationshantering.  

Som handläggare kommer du att utveckla, genomföra och följa upp strategier för dokument-, arkiv- 

och informationshantering, t.ex. insamling, urval och bevarande, digital lagring, innehållshantering 

och informationssökning. Du kan behöva leda en grupp och ge personalen råd och utbildning. Du ser 

till att institutionerna hanterar sina arkiv, sin information och sina handlingar enligt gällande 

lagstiftning, bland annat när det gäller sekretess, tillgång till handlingar och dataskydd.  

Som assistent deltar du i dokument-, arkiv- och informationshantering samt i utveckling och 

användning av särskilda it-system. Du kan få uppgifter som att samla in, sortera och indexera, 

klassificera och bevara dokument, bistå kolleger och hjälpa interna och externa kunder att hitta och 

hämta information och handlingar. 

För handläggartjänsten ska du ha en universitetsexamen motsvarande minst tre års studier. Examen 

ska omfatta minst två års studier eller utbildning inom arkivvetenskap, informations-

/kunskapshantering eller dokumenthantering eller åtföljas av en examen inom arkivvetenskap, 

informations-/kunskapshantering eller dokumenthantering.  Dessutom måste du ha minst tre års 

yrkeserfarenhet som är relevant för arbetsuppgifterna.  

För assistenttjänsten ska du ha avslutad eftergymnasial utbildning inom området följd av minst tre 

års relevant yrkeserfarenhet. Du kan också ansöka om du har en examen som ger tillträde till 

eftergymnasial utbildning eller om du har gått en yrkesutbildning (se detaljer i meddelandet om 

uttagningsprov), i båda fallen följd av minst sex års yrkeserfarenhet som är relevant för 

arbetsuppgifterna.  

För alla tjänster måste du ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och 

tillfredsställande kunskaper i engelska eller franska. 

Som arbetsgivare erbjuder EU en miljö där du omgiven av expertis har en mängd möjligheter att lära 

dig nya saker, bredda din kompetens och gå vidare i din karriär. Kulturell mångfald och lika 

möjligheter är några av EU:s grundläggande principer. Du kommer att ingå i mångkulturella och 

internationella arbetsteam och bidra till arbetet med att skapa nya möjligheter för över 500 miljoner 

EU-medborgare och andra människor världen över. 

Du kan ansöka från den 13 september till den 16 oktober 2018 klockan 12.00 (centraleuropeisk tid). 

Läs mer på archivists.eu-careers.eu.  

Referens:  EPSO/AD/362/18, EPSO/AST/145/18  
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