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EU söker specialister på vetenskaplig forskning  

EU-institutionerna söker begåvade specialister på vetenskaplig forskning inom följande områden:  

1. Kvantitativ och kvalitativ konsekvensbedömning/utvärdering av politik 

2. Tillämpningar för data science 

3. Policymodeller 

4. Utveckling av rymd-, telekom- och fjärranalystillämpningar 

5. Hantering och kommunikation av vetenskaplig kunskap 

6. Kärnforskning och kärnkraftsavveckling  

Om du anställs kommer du sannolikt att arbeta vid EU-kommissionens gemensamma 

forskningscentrum (JRC), som erbjuder kundstyrt vetenskapligt och tekniskt stöd för utformningen, 

utvecklingen, genomförandet och övervakningen av EU:s politik. I nära anslutning till 

beslutsprocessen verkar JRC i medlemsländernas gemensamma intresse samtidigt som det är 

oberoende av särskilda intressen. De flesta tjänsterna är baserade i Sevilla i Spanien, Petten i 

Nederländerna, Ispra i Italien, Geel i Belgien och Karlsruhe i Tyskland. 

För att ansöka måste du ha en universitets- eller högskoleexamen på minst fyra år inom ett relevant 

vetenskapligt område, och därefter minst sex års yrkeserfarenhet med direkt koppling till 

arbetsuppgifterna, eller en universitets- eller högskoleexamen på minst tre år inom ett relevant 

vetenskapligt område och därefter minst sju års yrkeserfarenhet. Du måste också vara EU-

medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av de 24 officiella EU-språken samt tillfredsställande 

kunskaper i antingen engelska, franska, italienska, spanska eller tyska.  

Mer information om särskilda krav, arbetsuppgifter och hur du ansöker finns på scientists.eu-

careers.eu. Här kan du läsa mer om Epsos policy för lika möjligheter.  

Du kan ansöka från och med den 21 februari fram till den 26 mars 2019 kl. 12.00 (centraleuropeisk 

tid). 

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ 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. De mångkulturella och 

internationella arbetsteamen vid institutionerna arbetar för att skapa nya möjligheter för över 500 

miljoner EU-medborgare och andra människor världen över.  

Referens: EPSO/AD/371/19  

  

Följ EU Careers på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube och Instagram 

https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_sv
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_sv
https://epso.europa.eu/content/scientific-research-specialists_sv
https://epso.europa.eu/content/scientific-research-specialists_sv
https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sv
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://twitter.com/eu_careers
https://www.linkedin.com/company/eu-careers
https://www.youtube.com/user/EUCareers
https://www.instagram.com/eucareers/

