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I. SISSEJUHATUS
Euroopa Komisjoni ja eelkõige Teadusuuringute Ühiskeskuse palvel algatab Euroopa
Personalivaliku Amet (EPSO) valikumenetluse, et koostada andmebaas konkursi edukalt läbinud
kandidaatidest, kelle seast võtta tööle lepingulisi teadustöötajaid (lepingulised töötajad,
tegevusüksus IV ?) eelnevalt nimetatud valdkondades täiendava suutlikkuse loomiseks.
Konkursi edukalt läbinud kandidaatide andmebaasi hakkab peamiselt kasutama Euroopa
Komisjon ja eelkõige Teadusuuringute Ühiskeskus. Enamik pakutavaid ametikohti on
Teadusuuringute Ühiskeskuse juures järgnevalt loetletud instituutides nende
asukohariigis:
Etalonainete ja Mõõtmise Instituut. Geel, Belgia.
Transuraanelementide Instituut. Karlsruhe, Saksamaa.
Energeetika ja transpordi instituut. Petten, Madalmaad.
Kodanike Kaitse ja Julgeoleku Instituut. Ispra, Itaalia.
Keskkonna ja Säästva Arengu Instituut. Ispra, Itaalia.
Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut . Ispra, Itaalia.
Tulevikutehnoloogiate uurimisinstituut. Sevilla, Hispaania.
Ispra tegevuskoha haldamise üksus. Ispra, Itaalia.
Teatavaid ametikohti pakutakse Brüsselis järgmistes peadirektoraatides:
Kommunikatsioonivõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat – Euroopa Komisjon
(DG CONNECT)
Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat – Euroopa Komisjon (DG RTD)
Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat – Euroopa Komisjon
(DG SANCO)
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Konkursi edukalt läbinud vajalike kandidaatide ligikaudne arv aastatel 2013–2014 on järgmine:
1.
2.
3.
4.
5.

valdkond:
valdkond:
valdkond:
valdkond:
valdkond:

loodusteadused
täppisteadused
humanitaar- ja sotsiaalteadused
põllumajandus-, keskkonna- ja maateadused
terviseteadused

100
180
150
110
60

Kandidaadid võivad osaleda konkursil vaid ühes käesolevas osalemiskutses esitatud
valdkonnas.
Enam kui ühe kandideerimistaotluse esitanud kandidaadid eemaldatakse konkursilt.
Töösuhe Euroopa institutsioonidega on reguleeritud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade
ning liidu muude teenistujate teenistustingimustega. Täielikud töötingimused on kättesaadavad
online järgmisel veebilehel: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20100101:ET:PDF (IV peatükk,
lk 172).
Komisjoni lepinguliste töötajate teenistustingimusi reguleerivad rakendussätted
kättesaadavad järgmisel veebilehel: http://europa.eu/epso/doc/rules_ca_comm_en.pdf.
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II. ÜLESANNETE KIRJELDUS1
Lepingulised teadustöötajad (lepingulised töötajad, tegevusüksus IV) täidavad vanemteadlase
järelevalve all uurimisrühma liikmetena asjaomaseid ülesandeid.
Eelnevalt nimetatud valdkonnad hõlmavad täpsemalt järgmisi ülesandeid:
laboritöö
modelleerimine ja simulatsioonid
tarkvaraarendus
poliitikaanalüüs
aruannete ja väljaannete ettevalmistamine
tulemuste esitamine konverentsidel, seminaridel ja kohtumistel
teaduslike ja tehniliste uurimuste, eksperimentide ja arenduste kavandamine ja
teostamine
ajakohase teadusinfo ja andmete kättesaadavuse tagamine Euroopa
teadusprogrammide jaoks
panustamine otsustamisprotsessi usaldusväärsesse teaduslikku alusesse
projektitöö ja tulemuste põhiaspektide tutvustamine, teabelevile kaasa aitamine
teadusaruannete, artiklite ja konverentsiettekannete kirjutamine, avaldamine ja
ettekandmine
müügiloa taotluste haldamise ja järelevalvega seotud tegevuste toetamine
teadusnõustamine, abi uuringukavade koostamisel
tehniliste dokumentide ettevalmistamine
kõigi heade tootmis-, labori- ja kliiniliste tavade järelevalvega seotud tegevuste
toetamine

1

Käesolevas osalemiskutses kirjeldatud valdkonnad on lihtsustatult tuletatud üldvaldkondadest, mida kasutatakse
lepingute sõlmimisel. Need lihtsustatud versioonid on esitatud teabe eesmärgil ja ei ole õiguslikult siduvad.
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kontaktide säilitamine Euroopa Liidus teadusküsimustega tegelevate riiklike ja
piirkondlike ametiasutustega
teadusprojektide hindamiskomisjonides osalemine
teadusaruannete hindamine
ekspertide ja komisjoniliikmete ametissemääramine asjaomases teadusvaldkonnas.

III. VALIKUMENETLUSE ESIALGNE AJAKAVA
Valikumenetluse ligikaudne ajakava on järgmine:

Etapp

Aeg

Registreerimise periood
Kvalifikatsiooni hindamisel põhinev valik
(võimaluse korral)
Kvalifikatsioonitest

29. jaanuar 2013 – 1. märts 2013
märts – aprill 2013
aprill – mai 2013 (kui kvalifikatsiooni ei
hinnata)
juuni 2013 (kui kvalifikatsiooni hinnatakse)
juuni 2013 (kui kvalifikatsiooni ei hinnata)
juuli 2013 (kui kvalifikatsiooni hinnatakse)

Kandidaatide teavitamine testitulemustest

IV. OSALEMISTINGIMUSED
Elektroonilise registreerumise lõppkuupäeval peab kandidaat vastama järgmistele tingimustele:
A. Üldtingimused
a) olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või teadusuuringute seitsmenda raamprogrammiga
liitunud riigi kodanik2
b) tal peavad olema kõik kodanikuõigused
c) ta peab olema täitnud kõik talle sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud kohustused
d) tal peavad olema töökohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused.
B. Minimaalsed erinõuded – haridus/töökogemus
Haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele ja
a) vähemalt viieaastane töökogemus ühes järgnevalt loetletud valdkonnas
või
b) doktoridiplom ühes järgnevalt loetletud valdkonnas. Kandidaadid, kes ei ole doktorikraadi veel
kaitsnud, võivad kandideerida tingimusel, et nad on saanud doktoridiplomi punktis IX nimetatud
vestlusele kutsumise ajaks.
bioloogia
keemia
2

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Fääri saared, Island, Iisrael, Liechtenstein, Montenegro, Norra,
Moldova, Šveits, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Serbia ja Türgi.
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loodusteadused
bioteadused
biokeemia
okeanograafia / mereteadused
nanotehnoloogia, nanobiotehnoloogia
veterinaaria
inseneriteadus
matemaatika
füüsika
informaatika
statistika
materjaliteadus
majandus
politoloogia
sotsiaalteadused
pedagoogika
psühholoogia
geograafia
keskkonnateadus
põllumajandus
mehhaniseerimine
meteoroloogia
ökoloogia
metsandus
geoloogia
hüdroloogia
meditsiin
farmaatsia
toitumisteadus
Sobivad on ainult ELi liikmesriikide väljaantav kvalifikatsioon ja asjaomaste ELi liikmesriikide
kvalifikatsiooniga samaväärseks tunnistatud kvalifikatsioon. Juhul kui diplom on omandatud
kolmandas riigis, palutakse kandidaadil esitada tunnustatud asutuse väljastatud asjaomane
samaväärsust tõendav dokument.
C. Keeleoskus
a) keel 1
ning

Põhikeel: ühe Euroopa Liidu ametliku keele valdamine väga heal tasemel (tase
C13)4.

b) keel 2

Inglise, prantsuse või saksa keele valdamine rahuldaval tasemel (tase B25).
Keel 2 peab olema erinev eelnevalt nimetatud keelest 1.
Vastavalt Euroopa Kohtu (suur koda) otsusele kohtuasjas C-566/10 P, Itaalia
Vabariik vs. komisjon, on ELi institutsioonid kohustatud põhjendama, miks
seatakse käesoleva konkursi puhul teise keele valikule piirang, st miks saab
valida vaid piiratud arvul ELi ametlike keelte hulgast.
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Vt võrdlustabel Europassi veebisaidil:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=en_EN
4

Euroopa Liidu ametlikud keeled on järgmised: bulgaaria (BG), tšehhi (CS), taani (DA), saksa (DE), kreeka (EL), inglise
(EN), hispaania (ES), eesti (ET), soome (FI), prantsuse (FR), iiri (GA), ungari (HU), itaalia (IT), leedu (LT), läti (LV),
malta (MT), hollandi (NL), poola (PL), portugali (PT) , rumeenia (RO), slovaki (SK), sloveeni (SL) ja rootsi (SV) keel.
5

Vt võrdlustabel Europassi veebisaidil:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=en_EN
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Sellest tulenevalt teavitatakse kandidaate, et teise keele valiku võimalused on
käesolevas konkursis määratud kindlaks vastavalt talituse huvidele, mille
kohaselt peavad uued töötajad olema kohe valmis tegutsema ning olema
suutelised oma igapäevatöös vabalt suhtlema. Vastasel korral oleks
institutsioonide toimimine oluliselt häiritud.
ELi institutsioonide pikaajalise tava kohaselt kasutatakse sisesuhtluses kõige
rohkem inglise, prantsuse ja saksa keelt. Samu keeli kasutatakse valdavalt ka
välissuhtluses ja toimikute menetlemisel. Samuti valivad konkursil osalevad
kandidaadid vaba valiku korral inglise, prantsuse ja saksa keele kõige
sagedamini teiseks keeleks. See viitab asjaolule, et neid kasutatakse laialdaselt
ka hariduses ja tööelus, ning seepärast võib Euroopa Liidu ametikohtadele
kandideerijatelt oodata vähemalt ühe nimetatud keele valdamist. Sellest
tulenevalt võib öelda, et talituse huve ning kandidaatide vajadusi ja võimeid
tasakaalustades ning arvestades ka käesoleva konkursi konkreetset valdkonda,
on testide läbiviimine neis kolmes keeles põhjendatud, tagamaks, et olenemata
esimesest ametlikust keelest valdavad kandidaadid vähemalt ühte neist kolmest
keelest töökeele tasemel. Samuti on kandidaatide võrdse kohtlemise huvides
see, et kõik kandidaadid, sealhulgas need, kelle esimene ametlik keel on üks
kolmest nimetatud keelest, peavad sooritama testi oma teises keeles, st ühes
neist kolmest keelest. Erioskuste selline hindamine võimaldab institutsioonidel
mõõta kandidaatide võimet koheseks tegutsemiseks keskkonnas, mis vastab
üsna täpselt tegelikkusele, mis neid ametikohal ees ootab. See aga ei mõjuta
edaspidist keeleõpet, et vastavalt personalieeskirjade artikli 45 lõikele 2
omandada kolmas töökeel.
Pärast taotluse elektroonilist kinnitamist ei ole keeltevalikut enam võimalik muuta.
N.B. Kui kandidaat kutsutakse töövestlusele, palutakse tal esitada asjaomased
dokumendid, millega tõendada registreerimisvormis esitatud teavet. Kui kandidaadi
esitatud teave osutub valeks või kui ta ei saa esitada nõutavaid tõendusdokumente,
eemaldatakse ta valikumenetlusest (ning tema nimi eemaldatakse andmebaasist).

V. KUIDAS KANDIDEERIDA JA REGISTREERUMISE TÄHTAEG
Te peate elektrooniliselt registreeruma EPSO veebisaidil avaldatud lingi kaudu
(http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm). Järgige veebisaidil esitatud juhiseid, eelkõige
registreerumise juhendit.

REGISTREERUMISE (sh valideerimise) TÄHTAEG ON:
1. märts 2013 kell 12.00 päeval Brüsseli aja järgi
Kandidaat peab tegema kõik selleks, et end ettenähtud kuupäevaks elektrooniliselt
registreerida. Soovitame teil mitte jätta registreerumist ettenähtud tähtaja viimastele päevadele,
sest liinide ülekoormuse või internetiühenduse puudumise tõttu võib tekkida olukord, kus
elektroonilist registreerumist tuleb üritada korduvalt. Pärast kindlaksmääratud kuupäeva
möödumist ei ole aga enam võimalik registreeruda. Registreerimisvorm tuleb täita inglise,
5

prantsuse või saksa keeles. Kui kandidaat on taotluse elektrooniliselt kinnitanud, siis seda enam
muuta ei saa.

VI. VALIKUMENETLUS
Valikumenetlus koosneb järgmistest etappidest.
Juhul kui sobivate kandidaatide arv on suurem kui 3600 kõigi 5 valdkonna puhul kokku, tehakse
kvalifikatsiooni kontrollimisel põhinev eelvalik. Kvalifikatsiooni kontrollimisel põhinev eelvalik
tehakse teabe põhjal, mille kandidaat on esitanud registreerimisvormil lahtris „talent screener”
(„erioskuste hinnang”).
EPSOt abistab valikukomisjon, eelkõige kvalifikatsiooni kontrollimisel põhineva eelvaliku
tegemisel (CVde läbivaatamine).
Kvalifikatsioonil põhineva eelvaliku puhul kasutatakse järgmiseid kriteeriumeid:
1. Doktoridiplom, mis on asjakohane ühe või enama punktis IV.B.b kirjeldatud valdkonna puhul.
2. Eelretsenseeritavas ajakirjas avaldatud publikatsioonid, mis on asjakohased ühe või enama
punktis IV.B.b kirjeldatud valdkonna puhul.
3. Akadeemiline ja/või töökogemus, mis on asjakohane ühe või enama punktis IV.B.b
kirjeldatud valdkonna puhul.
Valikukomisjon hindab iga kriteeriumi skaalal ühest kolmeni.
Valikukomisjon vaatab seejärel läbi registreerimisvormi lahtris "talent screener“ esitatud
kandidaatide vastused ja hindab neid punktidega nullist neljani. Kandidaadi lõplik punktisumma
on vastuste eest saadud punktide (0 kuni 4) summa, mis korrutatakse skaalal saadud arvuga (1
kuni 3).
3600 parima punktisumma saanud kandidaati kutsutakse sooritama arvutipõhist
kvalifikatsioonitesti, mis koosneb valitud valdkonnaga seotud teaduslikest küsimustest, nagu on
kirjeldatud punktis I. Kui viimasele vabale kohale sobivate kandidaatide punktisumma on
võrdne, kutsutakse nad kõik osalema kvalifikatsioonitestil, mis korraldatakse järgmiselt:

Testi vorm

Valikvastustega
test

Sooritusaeg

Testi keel
of
test

60 minutit

inglise/prantsuse/
saksa
(keel 2)

Maksimaalne
punktisumma

Minimaalne
vajalik
punktisumma
score
required

30

15 punkti

Testid toimuvad eksamikeskustes kõigis 27 liikmesriigis.

VII. TESTITULEMUSED
Testitulemused avaldatakse kandidaatide EPSO kasutajakontodel. Selles etapis palutakse testi

edukalt läbinud kandidaatidel vastata küsimustikule, mille eesmärk on saada täiendavat
teavet nende akadeemilise ja töökogemuse kohta ja mis hõlbustab värbamismenetlust.
6

VIII. ANDMEBAASI KANDMINE
Kvalifikatsioonitestis künnise ületanud kandidaatide nimed kantakse andmebaasi, kuid neid ei
avalikustata ühelgi muul moel. Juurdepääs andmebaasile on Euroopa Komisjonil ja esimese kuu
jooksul saab seda kasutada vaid Teadusuuringute Ühiskeskus. Hiljem võivad juurdepääsu
andmebaasile saada muud Euroopa institutsioonid ja ametid, kui nad teatavad, et vajavad
nimetatud valdkondade töötajaid. Andmebaas kehtib kolm aastat alates hetkest, mil kandidaate
tulemustest teavitatakse.
Euroopa Komisjon on alustanud läbirääkimisi Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning
liidu muude teenistujate teenistustingimuste muutmise üle. Muudatused võivad mõjutada
ametnike ja muude teenistujate teenistuskäiku. Käesoleva valikumenetluse andmebaasi kantud
kandidaadid võivad saada tööpakkumise, mille aluseks on personalieeskirjade uued sätted, kui
seadusandja on need vastu võtnud, ilma et need mõjutaksid muid õiguslikke või
finantstagajärgi.

IX. TÖÖVESTLUSED
Andmebaasi kandmine ei garanteeri tööpakkumist. Ametikohtade vabanemisel teevad
värbamisteenistused otsingu andmebaasis ja kutsuvad asjaomaste tööülesannete täitmiseks
sobivaimad kandidaadid vestlusele. Keele 1 oskust kontrollitakse vestlusel. Vestluse tulemustest
sõltuvalt võib kandidaat saada ametliku tööpakkumise. Palun pidage meeles, et kui teid
kutsutakse töövestlusele, peate te esitama doktoridiplomi (nagu osutatud punktis IV.B.b) ning
kõik akadeemilist ja tööalast kogemust tõendavad dokumendid.
Komisjoni lepinguliste töötajate teenistustingimusi reguleerivad rakendussätted
kättesaadavad järgmisel veebilehel: (http://europa.eu/epso/doc/rules_ca_comm_en.pdf).
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X. LÄBIVAATAMIS- JA ÕIGUSKAITSEMEETMED
Kui kandidaat arvab valikumenetluse mis tahes etapis, et on tehtud viga või EPSO on käitunud
ebaausalt või ei ole järginud valikumenetlust reguleerivaid eeskirju, ning selle tulemusena on
saanud kannatada kandidaadi huvid, võib järgnevas tabelis kirjeldatud menetlusi järgides
esitada kaebused.
Menetlus

Kontaktpunkt

1. Läbivaatamistaotlus

EPSO veebisaidi kontaktide
lehe kaudu

2. Halduskaebuse esitamine
Euroopa Liidu ametnike
personalieeskirjade artikli 90
lõike 2 alusel7

Kas posti teel järgmisel
aadressil:
European Personnel Selection
Office (EPSO)
C-25, 1049 Brussels, Belgium
või EPSO veebisaidi kontaktide

6

Tähtaeg6
10 kalendripäeva
3 kuud

Alates kuupäevast, mil otsus avaldatakse kandidaadi EPSO kasutajakontol.
Kirjutage oma kirja teemareale järgmine viide: „EPSO/CAST/S/5/2013”, oma kandidaadinumber ja märge
„Complaint under Article 90(2)” („artikli 90 lõike 2 kohane kaebus”).

7
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lehe kaudu
Pärast eelnevalt kirjeldatud 2. etapi läbimist (1. etapp ei ole kohustuslik), on kandidaadil
järgmine võimalus:
3 kuud
3. Kui halduskaebus lükatakse European Union Civil Service
Tribunal
sõnaselgelt või vaikimisi
tagasi, siis võib Euroopa Liidu Boulevard Konrad Adenauer
toimimise lepingu artikli 270 ja 2925 Luxembourg
ametnike personalieeskirjade
artikli 91 alusel pöörduda
kohtu poole8
Nagu kõigil Euroopa Liidu kodanikel, on ka teil õigus esitada kaebus Euroopa Ombudsmanile
järgmisel aadressil:
European Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman —
CS 30403
67001 Strasbourg Cedex
FRANCE9

XI. TEABEVAHETUS
EPSO võtab kandidaatidega ühendust EPSO kasutajakonto kaudu. Selleks et jälgida menetluse
kulgu ja kontrollida teie kohta käivat teavet, vaadake EPSO kasutajakontot regulaarselt
vähemalt kaks korda nädalas. Kui EPSOst sõltuva tehnilise probleemi tõttu ei õnnestu teil teavet
kontrollida, peate te sellest viivitamata EPSO-le teatama.
Võite

EPSOga

ühendust

võtta

EPSO

veebisaidil

avaldatud

kontaktvormi

kaudu:

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/cast/.
Selleks et tagada üldise teabe ning kandidaatide ja EPSO vahelise teabevahetuse selgus ja
ühene mõistetavus, koostatakse testidel osalemise kutsete tekstid ning toimub kogu
kandidaatidega peetav kirjavahetus üksnes inglise, prantsuse või saksa keeles.

XII. KONKURSILT EEMALDAMINE EBAKORREKTSE
REGISTREERUMISE TÕTTU
Võrdse kohtlemise põhimõtte järgmisele pööratakse väga suurt tähelepanu. Seepärast, kui
menetluse mis tahes etapis selgub, et kandidaat on loonud mitu EPSO kasutajakontot, esitanud
mitu
kandideerimistaotlust
või
esitanud
valeandmeid,
eemaldatakse
kandidaat
valikumenetlusest.
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Kaebuse esitamise korra ja tähtaegade arvutamisega saate tutvuda Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtu
veebisaidil: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5230.

Juhime teie tähelepanu sellele, et kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei peata ametnike personalieeskirjade artikli 90
lõikes 2 ega artiklis 91 sätestatud tähtaega kaebuse esitamiseks ega otsuse edasikaebamiseks Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse
Kohtus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 270 alusel. Samuti tuletame teile meelde, et vastavalt ombudsmani ülesannete
täitmist reguleerivate üldtingimuste artikli 2 lõikele 4 peavad ombudsmanile kaebuse esitamisele eelnema asjakohased
haldusmenetlused
asjaomastes
institutsioonides
ja
asutustes.
Menetluse
üksikasjad
on
esitatud
veebisaidil:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/home.
9
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Igasugune pettus või pettuse üritamine on karistatav. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et
institutsioonid võtavad tööle ainult väga usaldusväärseid inimesi.

XIII. ERIKORRALDUS SEOSES PUUETEGA KANDIDAATIDEGA
1.

2.

1.
2.

a) Kandideerimistaotluse esitamise ajal olemasolev puue
Kui teil on erivajadusi või kui te olete eriolukorras, mis võib raskendada testidel
osalemist, märkige see ära elektroonilise taotlusvormi vastavas lahtris ning lisage ka
teie arvates vajalikud meetmed, mis hõlbustaksid teie osalemist testidel. Märkige
kirjale kindlasti valikumenetluse number ja oma kandidaadinumber.
Saatke võimalikult kiiresti pärast elektroonilist registreerumist vastavalt olukorrale kas
arstitõend või pädeva asutuse väljastatud tõend puude kohta. Pärast tõendavate
dokumentide läbivaatamist võetakse võimaluse korral sobivad erimeetmed
põhjendatud taotluste rahuldamiseks. Saatke tõendavad dokumendid
— kas e-posti teel: EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
— või faksi teel: +32 22998081, märkega „EPSO accessibility”,
— või posti teel:
European Personnel Selection Office (EPSO)
‘EPSO accessibility’
C-25
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
b) Pärast kandideerimistaotluse esitamist kujunenud puue
Kui eelnevalt kirjeldatud olukord tekib pärast elektroonilise registreerumise
lõppkuupäeva, teavitage sellest EPSOt võimalikult kiiresti. Palun teatage kirjalikult
vajalikud meetmed.
Saatke asjaomased dokumendid
— kas e-posti teel: EPSO-accessibility@ec.europa.eu,
— või faksi teel: +32 22998081, märkega „EPSO accessibility”,
— või posti teel:
European Personnel Selection Office (EPSO)
‘EPSO accessibility’
C-25
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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