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Shaping Europe together 

Forma Europa tillsammans 
 

EU söker specialister på yttre förbindelser  

Är du specialist på yttre förbindelser? Vill du arbeta för EU:s värden i kontakterna med 

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

EU söker specialister med yrkeserfarenhet på området yttre förbindelser. De personer som anställs (i 

lönegraderna AD 5 och AD 7) kommer främst att arbeta vid Europeiska utrikestjänsten, EU:s 

diplomattjänst, och hjälpa EU:s utrikesrepresentant att genomföra den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken (Gusp). Utrikestjänsten har sitt huvudkontor i Bryssel, men har också ett 

omfattande diplomatiskt nätverk med EU-anställda, diplomater från EU-länderna och lokalanställda i 

länder världen över. 

Som anställd vid utrikestjänsten är din främsta uppgift att främja och värna EU:s intressen och 

värden i förbindelserna med internationella organisationer och länder utanför unionen och att bidra 

till genomförandet av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Dessutom ska du samarbeta 

med EU-ländernas nationella diplomatkårer, rådet och EU-kommissionen för att se till att EU:s yttre 

åtgärder på olika områden är enhetliga. 

För att söka till lönegrad AD 5 (ingångsgraden för högskoleutbildade tjänstemän) måste du ha en 

universitetsexamen på minst tre år och därefter minst ett års yrkeserfarenhet på området yttre 

förbindelser. För den högre lönegraden (AD 7) måste du ha antingen en universitetsexamen på 

minst tre år och därefter minst sju års yrkeserfarenhet på området yttre förbindelser, eller en 

universitetsexamen på minst fyra år och därefter minst sex års yrkeserfarenhet på området. Du 

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

tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.  

All personal vid utrikestjänsten tjänstgör periodvis vid EU:s delegationer. Som anställd måste du vara 

beredd på att du kan bli utstationerad till ett land med besvärliga levnadsförhållanden.  

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 external-relations.eu-careers.eu. 

Du kan ansöka från och med den 10 september fram till den 13 oktober 2020 kl. 12.00 

(centraleuropeisk tid). 

Referens: EPSO/AD/382/20 

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