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Shaping Europe together 

Forma Europa tillsammans 
 

EU söker jordbruksexperter  

Är du specialist på hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling? Vill du göra karriär 

utomlands och arbeta tillsammans med människor från många olika kulturer och 

bakgrunder? Om svaret är ja, kan det här vara något för dig. 

EU-kommissionen söker specialister med yrkeserfarenhet inom hållbart jordbruk och 

landsbygdsutveckling. Om du anställs (som handläggare i lönegrad AD 6) kommer du sannolikt att 

arbeta vid kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling i Bryssel.  

Din främsta uppgift är att utveckla strategier och ny lagstiftning, genomföra och förvalta befintlig 

lagstiftning och befintliga program, utföra ekonomiska analyser och tillhandahålla politiska 

perspektiv. Du ska också förhandla om och följa upp handelsavtal, bidra till utvärderingar av 

resultaten och mervärdet av EU:s åtgärder på området och företräda GD Jordbruk och 

landsbygdsutveckling i kommissionens arbetsgrupper, EU-kommittéer, EU-institutioner, 

internationella organisationer och forum. 

För att kunna söka måste du ha en universitets- eller högskoleexamen på minst tre år inom 

lantbruksvetenskap, och därefter minst tre års yrkeserfarenhet på området (hållbart jordbruk, 

landsbygdsutveckling, skogsbruk, hållbara naturresurser, jordbruksekonomi, jordbruksmarknader och 

handel). Du kan också söka om du har en universitets- eller högskoleexamen på minst tre år inom 

vilket område som helst och därefter minst sex års yrkeserfarenhet på området. 

Du måste vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av de 24 EU-språken och 

tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.  

Som arbetsgivare erbjuder EU en kunskapsrik arbetsplats där du har många möjligheter att lära dig 

nya saker, bredda din kompetens och gå vidare i karriären. De mångkulturella och internationella 

arbetsteamen vid institutionerna arbetar för att skapa nya möjligheter för omkring 450 miljoner EU-

medborgare och andra människor världen över. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av 

EU:s grundläggande principer. Läs om Epsos policy för lika möjligheter.  

Närmare uppgifter om krav på utbildning och urvalskriterier, urvalsförfarandet och hur du ansöker 

finns på agriculture.eu-careers.eu. 

Du kan ansöka från och med den 4 februari fram till den 9 mars 2021 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid). 

Referens: EPSO/AD/389/21 

Följ EU Careers på Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube och Instagram 
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