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Shaping Europe together 

Forma Europa tillsammans 
 

EU söker experter på strukturreformer och eller 

Schengenregelverket 

Europeiska kommissionen söker handläggare med god kännedom om och expertkunskaper i 

antingen strukturreformer eller Schengenregelverket. De som anställs som experter (i lönegrad AD 

7) kommer främst att arbeta vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för 

strukturreformer (GD REFORM) och generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (GD HOME).  

Vi söker experter med en av dessa två profiler: 

Handläggare inom stöd till strukturreformer: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utforma, 

genomföra och utvärdera projekt för tekniskt stöd, för att stödja administrativa och strukturella 

reformer i EU-länderna. Du kommer att erbjuda EU-ländernas myndigheter direktrådgivning på 

teknisk och politisk nivå, utforma och samordna projekt för tekniskt stöd, hantera komplexa kontrakt 

och avtal om tekniskt stöd samt övervaka hur detta stöd genomförs i EU-länderna. 

Handläggare för Schengenregelverket: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att utforma, 

genomföra och utvärdera Schengenregelverket i EU-länderna, i syfte att stärka den rättsliga och 

politiska ramen. Du kommer att utarbeta lagstiftningsinitiativ inom Schengenregelverket och delta i 

förhandlingar, bidra till utformningen och genomförandet av nya politiska initiativ, bedöma och 

utvärdera gällande lagstiftning och erbjuda EU-ländernas myndigheter direkt rådgivning på teknisk 

och politisk nivå. 

För att kunna ansöka måste du vara medborgare i ett EU-land och ha fördjupade kunskaper i ett av 

EU:s officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska. Dessutom ska 

du ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år och därefter minst sex års 

yrkeserfarenhet med direkt anknytning till den valda profilen, eller en avslutad universitets- eller 

högskoleutbildning på minst tre år och därefter minst sju års relevant yrkeserfarenhet. Du får bara 

söka till en av profilerna.   

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. Här arbetar internationella team med 

personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner 

invånare och andra människor runtom i världen. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av 

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

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

finns på https://epso.europa.eu/content/experts-technical-support-member-states-structural-

reforms-and-experts-schengen-acquis_sv. 

 

Du kan ansöka från och med den 8 april fram till den 11 maj 2021 kl. 12.00 (centraleuropeisk tid). 

Referens: EPSO/AD/391/21 
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