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EU söker beväpnad säkerhets- och skyddspersonal 

För att EU-institutionernas dagliga verksamhet ska fungera smidigt är det oerhört viktigt att 
personal, besökare och egendom är trygga och säkra. Just nu söker Europaparlamentet och 
Europeiska unionens råd beväpnad säkerhets- och skyddspersonal i lönegrad SC1 och SC2. 
Rådet söker personal till Bryssel och parlamentet främst till Luxemburg. 

Som en del av den beväpnade säkerhets- och skyddspersonalen upprätthåller du en trygg 
och säker miljö för anställda, besökare, gäster och egendom genom att patrullera och 
övervaka lokaler och personal. Du klarar av att hantera många olika omständigheter på ett 
strikt men diplomatiskt sätt.  Du kan förhindra säkerhetshotande situationer, agera snabbt 
för att återfå kontroll över en situation och rapportera misstänkt beteende och incidenter.  
Tjänsten kan kräva både dag- och nattarbete, helgarbete samt resor utomlands. 

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare och behärska minst två officiella EU-
språk, det ena på fördjupad nivå och det andra på tillfredsställande nivå. Ett av språken ska 
vara engelska eller franska. Du måste ha tillräckligt god kondition för att utföra 
arbetsuppgifterna, kunna få en vapenlicens och vara beredd att genomgå en 
säkerhetsutredning. Dessutom ställs särskilda krav på yrkeserfarenhet och utbildning för 
både lönegraderna. Närmare uppgifter finns i meddelandet om uttagningsprov + 
corrigendum.   

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 att skapa nya möjligheter för 
över 500 miljoner EU-medborgare och andra människor världen över. 

Läs mer på security-protection.eu-careers.eu. Ansökningstiden börjar den 30 augusti och 
pågår fram till den 2 oktober kl. 12.00 (centraleuropeisk tid).  

Referens: EPSO/AST-SC/07/18 

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