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EU:s uttagningsprov (concours) 

Processen: 
• Ansökan 
• Tillträdesprov (CBT) 
• Utvärderingscentrum (Assessment Centre) 
• Reservlista 

 
Aktuella utlysningar 
• AD5 Generalister, ansökan öppen 19 mars - 21 april 
• AD5 Revisorer, ansökan öppen 26 mars - 28 april 
 
För att ansöka: www.eu-careers.eu 

 



Behörighetskriterier 

• Universitetsexamen 

• Mycket goda kunskaper i ett av de 24 officiella 
EU-språken 

• Goda kunskaper också i endera en/fr/ty 

• EU-medborgarskap 



Efterfrågade kompetenser 

• Analys och problemlösning 

• Kommunikation 

• Kvalitet och resultat 

• Inlärning och utveckling 

• Prioritering och organisation 

• Stresstålighet 

• Samarbete 

• Ledarskap 



All information ni behöver: 



Ansökan 

• Skapa ett EPSO-konto 

• Gör självskattningstesterna 

• Fyll i formuläret på webben 

 (studier, yrkeserfarenhet, språk, motivering) 

• Ge det tid; börja i god tid 

• Validera och skicka in med marginal innan deadline 

• Gäller längre fram i processen som ansökningsbrev, 
så formulera dig med omsorg 

• Styrkande handlingar 



 

 

Charlottas ansökan 

Tips:  
Skriv i word, klipp & klistra 



2012-10-25 

 



Europass CV 



CBT – datorbaserade test 

De olika provdelarna: 

• Verbal – läsförståelse 

• Numerical – tolkning av sifferuppgifter 

• Abstract – logiskt tänkande 

• Situational Judgement Test (SJT) – 
omdömesförmåga i en given situation  

 

Genomgång idag av metoder och övningar! 



Inför testdagen 

• Ges i medlemsländerna (i Sverige: Stockholm) 

• EPSO skickar kallelse, välj tidpunkt och 
provlokal 

• Läs mycket noga informationen som skickas 
om provtillfället. 

• Bevaka EPSO-kontot för information, besked 
om resultat samt ev. kallelse till nästa steg. 



Testdagen   

• Kom i tid, det gjorde mej mer avspänd 

• Du kan inte ta med något in i test-rummet (jag är 
exempelvis van vid att äta något under tentor) 

• Ät och drick innan 

• Försök att vara utvilad och viktigast av allt: 
fokuserad!! (Koffein funkar för mej…) 

• Fastna inte! 

• Tänk på tidspressen, om du inte kan svaret, gissa och 
gå vidare - återgå till frågan om du har tid 



Vad är det som är så roligt med att 
jobba för EU? 

• Internationell miljö 

• Mångfald: kulturer, vanor, perspektiv, idéer… 

• Dynamisk organisation 

• Språk!!! 

• Möjlighet till livslång karriär (inkl. förflyttning 
mellan institutionerna) 


