
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Επικεφαλής της ομάδας Πόρων 

(Έκτακτος υπάλληλος – Βαθμός AD6) 

Κωδ. BEREC/2017/07 

 

Η Υπηρεσία του BEREC καλεί όλους τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
αίτηση για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του επικεφαλής της ομάδας 
Πόρων του Οργανισμού. 

Ο επικεφαλής της ομάδας πόρων θα συντονίζει την ανάπτυξη πολιτικών στους τομείς της 
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), της 
διαχείρισης εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας) και θα εξασφαλίζει την ορθή και δίκαιη εφαρμογή των πολιτικών της Υπηρεσίας του 
BEREC και των διαδικασιών στους εν λόγω τομείς. 

Ο κάτοχος της θέσης θα καθοδηγεί επίσης την ανάπτυξη και εφαρμογή αποδοτικών και 
αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών στην Υπηρεσία του BEREC, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών που υλοποιούνται μέσω της ΤΠΕ. 

Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της ομάδας πόρων θα είναι υπεύθυνος για τα εξής: 

- συντονισμός της σύνταξης των εγγράφων σχετικά με θέματα ανθρώπινου δυναμικού που 
πρέπει να παραδίδονται στα μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη και στην επιτροπή 
διαχείρισης ή στην Επιτροπή· 

- συντονισμός των δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και 
της υλικοτεχνικής υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας)· 

- συντονισμός της σύνταξης του ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εργασίας του 
Οργανισμού στον τομέα αρμοδιότητάς του, παρακολούθηση των επιτευγμάτων των στόχων 
του και εξασφάλιση της έγκαιρης υποβολής και της αξιοπιστίας των εκθέσεων του 
προσωπικού σχετικά με τα κύρια επιτεύγματα. 

 

Οι υποψήφιοι θα προκριθούν για τη διαδικασία επιλογής εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια 
κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει: 

1. Να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ και να απολαύουν όλων των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων1 

2. Να έχουν εκπληρώσει τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οικείας 
νομοθεσίας περί στρατολογίας 

3. Να είναι σωματικά ικανοί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους2 

4. Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων 
καθηκόντων 

                                                
1
 Πριν από τον διορισμό τους, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

λευκού ποινικού μητρώου από αρμόδια αρχή. 
2
 Πριν από την πρόσληψή του/της, ο/η έκτακτος/-κτη υπάλληλος υποβάλλεται σε ιατρική εξέταση από 

γιατρό του θεσμικού οργάνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις του καθεστώτος που 
εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της ΕΕ. 



5. Να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ικανοποιητική γνώση μίας άλλης από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνεπάγεται η θέση 

6. Προσόντα και επαγγελματική πείρα: επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο αντιστοιχεί σε 
ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών και 
πιστοποιείται με την κατοχή διπλώματος3, και τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματικής πείρας 
που συνδέεται άμεσα με τα σχετικά καθήκοντα. 

 

Οι αιτήσεις, κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στη διεύθυνση: recruitment@berec.europa.eu με τον κωδικό αναφοράς 
«BEREC/2017/07 Team Leader» στο πεδίο θέματος του μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15/2/2018 και ώρα 12:00 

(μεσημέρι) ώρα Ρίγας (11:00 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, διαβάστε την προκήρυξη κενής θέσης για 
περισσότερες λεπτομέρειες: 

http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec_office/publication_of_notice
s/7572-call-for-expression-of-interest-for-team-leader-1-at-the-berec-office-ta-ad-6  

 

 

                                                
3
 Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνο διπλώματα και πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί σε 

κράτη μέλη της ΕΕ ή για τα οποία έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ισοδυναμίας από τις αρχές των κρατών 
μελών. Στην τελευταία περίπτωση, η AACC (αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή) διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητεί την προσκόμιση αποδεικτικών ισοδυναμίας. 
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