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Making the railway system
work better for society.

Állandó pályázati felhívás kirendelt nemzeti szakértői
megbízatásra
ERA/SNE/2019/001
A pályázat beküldése előtt győződjön meg arról, hogy munkáltatója
támogatja a részvételét, és vállalja, hogy a kirendelés ideje alatt fizeti a
munkabérét és a társadalombiztosítási járulékait!
I - FELADATKÖR
A kirendelt nemzeti szakértő a Végrehajtó Hivatal és Kommunikációs Egységnél fog dolgozni az
osztályvezető/a csoportot vezető tanácsos irányítása alatt, a következő területeken:
›
›
›

„A” terület – Vállalatirányítás, a munkaprogram kezelése;
„B” terület – Stratégiai tervezés;
„C” terület – Kommunikáció, rendezvények lebonyolítása, közösségi média, információterjesztés
és képzés.

A pályázók egy, két vagy három területen is benyújthatják jelentkezésüket.
A pályázóknak egyértelműen meg kell jelölniük az ERA-pályázati nyomtatványukon, hogy melyik
terület(ek)re jelentkeznek.

II - ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK
Az állandó pályázati felhívásra olyan jelöltek jelentkezhetnek, akik az alábbi alkalmassági feltételek
mindegyikének megfelelnek:
1. Általános követelmények:
› Nemzeti, regionális vagy helyi hatóság1 vagy kormányközi szervezet (a továbbiakban: KKSZ)
alkalmazásában áll2;
› A kirendelés előtt legalább 12 hónapon át határozatlan időre szóló vagy egyéb munkaszerződés
alapján a jelenlegi munkáltatójánál dolgozik;
› A kirendelt nemzeti szakértő a kirendelés ideje alatt a jelenlegi munkáltató szolgálatában marad;

1

Hatóság minden központi, föderális és regionális szintű állami közigazgatási szolgálat, ideértve a minisztériumokat, a kormányzati és parlamenti
szerveket, a bíróságokat, a központi bankokat és a helyi hatóságok közigazgatási szolgálatait, valamint a decentralizált állami és hatósági
közigazgatási szolgáltatókat.
2 Az Ügynökség ügyvezető igazgatója eseti jelleggel, a 2018. májusi 173. sz. igazgatótanácsi határozat 1.2. cikke alapján jóváhagyhatja nem állami
hatóság vagy KKSZ által alkalmazott kirendelt nemzeti szakértők kirendelését.
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› Alaposan ismeri az angol nyelvet (lehetőleg B2 szinten3), ezenkívül az Európai Unió egy másik
hivatalos nyelvét4 is kielégítő és a munkakörrel járó feladatok ellátásához szükséges mértékben
ismeri.
› Az Európai Unió valamely tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségnek (Izland,
Liechtenstein és Norvégia) az állampolgára;
2. Képesítés:
Az ERA-hoz való kirendeléshez a nemzeti szakértőnek legalább három éves, közigazgatási, jogi,
tudományos, műszaki, tanácsadói vagy felügyeleti beosztásban szerzett tapasztalattal kell
rendelkeznie.

III - KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
›
›
›

„A” terület – Vállalatirányítás, a munkaprogram kezelése
„B” terület – Stratégiai tervezés
„C” terület – Kommunikáció, rendezvények lebonyolítása, közösségi média, információterjesztés
és képzés

A pályázóknak a fenti profilok bármelyike esetében tapasztalattal kell rendelkezniük az alább felsoroltak
közül legalább egy területen:
›

Az „A” terület – Vállalatirányítás, a munkaprogram kezelése esetében
o Munkaprogramok elkészítésében, nyomon követésében és a beszámolásban szerzett
tapasztalat;
o Költségvetési tervezés és ellenőrzés terén szerzett tapasztalat, az erre szolgáló eszközök
használatát is beleértve (Microsoft Excel / Access stb.);
o Költségellenőrzésben szerzett tapasztalat;
o A munka és a kiadások (több)éves költségvetési cikluson belüli fontossági sorrendjének
meg-/áttervezésében szerzett tapasztalat;
o Az állami szektorban használható teljesítménymutatók összeállításában és nyomon
követésében szerzett tapasztalat.

›

A „B” terület – Stratégiai tervezés esetében
o Szakpolitika kialakításában / értékelésében / elemzésében, uniós közegben szerzett
tapasztalat;
o Többéves stratégiák / ütemtervek előkészítésében, végrehajtásában és nyomon
követésében, uniós közegben szerzett tapasztalat.

›

A „C” terület – Kommunikáció, rendezvények lebonyolítása, közösségi média,
információterjesztés és képzés esetében
o Szervezés és projektirányítás, tapasztalat a következő területeken:
 stratégiai kommunikációs tervek kidolgozásának és végrehajtásának támogatása;
 projektirányítás támogatása vagy végrehajtása.
o Nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat:

3

A közös európai nyelvi referenciakeret szerint, amely elérhető a https://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr
weboldalon.
4
Az Európai Unió egy másik hivatalos nyelvének ismerete legalább a közös európai nyelvi referenciakeret (CEFR) szerinti B2 szintnek megfelelően.
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 uniós vagy nemzetközi intézményeknél szerzett munkatapasztalat, vagy
 részvétel nemzetközi munkacsoportokban, projektekben stb.
Kommunikációs készségek/tapasztalat, tapasztalat a következő területeken:
 kiadványok összeállítása, szerkesztése és kezelése;
 sajtóközlemények és cikkek készítése;
 kommunikációs kampányok megtervezése;
 válságkezelés (vagy bizonyítvánnyal igazolt szakirányú képzés);
 közösségimédia-fiókok és -profilok kezelése;
 médiatartalom létrehozása (pl. fényképek, videók, grafikus tervezés, zene stb.);
 a képzési anyagokhoz szükséges műszaki tartalom és/vagy médiaformátumok
elkészítése;
 rendezvények és/vagy ismeretterjesztő/továbbképző tanfolyamok szervezése.
Képzés és információterjesztés, ismeretek és tapasztalat a következő területeken:
 feladatok és szerepkörök elemzésének igazolt ismerete, lehetőség szerint a vasúti
ágazatban betöltött üzemeltetői és/vagy vezetői szerepekkel kapcsolatban (pl.
biztonsági igazgatók, ügyvezető igazgatók, mozdonyvezetők stb.);
 kompetencia- és készségkövetelmények meghatározása, lehetőség szerint a fent
megjelölt szerepkörökkel kapcsolatban (pl. biztonságos üzemeltetési
kompetencia, az uniós jogszabályok ismerete stb.);
 vasúti kérdésekkel kapcsolatos képzési anyagok készítése (pl. biztonságos
üzemeltetési rendszerek tervezése, ERTMS, biztonsági kultúra stb.).
Vasúti tapasztalat:
 vasúti üzemeltetésben szerzett 3 éves tapasztalat;
 a vasúti biztonság és átjárhatóság terén szerzett, igazolt tapasztalat.
Minden releváns számítástechnikai készség:
 Office alkalmazások (pl. MS Office, Libre office, Open office stb.);
 projektirányítási alkalmazások (pl. MS Project, Zoho stb.);
 kiadványszerkesztő és tördelő szoftveralkalmazások (pl. Adobe InDesign, Scribus,
QuarkXPress stb.);
 pixel- és vektorgrafikai szerkesztőprogramok (pl. Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Inkscape, Gimp stb.);
 videószerkesztő szoftverprogramok (pl. Adobe Premiere, Final Cut stb.);
 a DRUPAL 7.0/8.0 ismerete.

Az iskolai/felsőfokú végzettségeket és egyéb képzéseket, valamint a szakmai tapasztalatokat a lehető
legpontosabban ismertesse az ERA-pályázati nyomtatványon!
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Állandó pályázati felhívás kirendelt nemzeti szakértői
megbízatásra
ERA/SNE/2019/001
A közzététel időpontja: 2019.11.18.

Megbízatás típusa: Kirendelt nemzeti szakértő

A pályázatok benyújtásának határideje: Ez a
pályázati felhívás határozatlan időtartamú, NINCS
jelentkezési határidő
Foglalkoztatás helye: Valenciennes, Franciaország

A megbízatás időtartama: 2 év, amely összesen Fizetés: A kirendelt nemzeti szakértők a kirendelés
ideje alatt a munkáltatójuk szolgálatában
legfeljebb négy évre meghosszabbítható
maradnak. A kirendelt nemzeti szakértő
javadalmazását továbbra is a munkáltatója állja, és
a hazai társadalombiztosítási rendszer fedezete
alatt marad. A kirendelés ideje alatt a kirendelt
nemzeti szakértő napidíjat és – megfelelő esetben
– utazási költségtérítést kap az Ügynökségtől, az
Európai Unió Vasúti Ügynökségének a kirendelt
nemzeti szakértők és a szakmai képzésben részt
vevő nemzeti szakértők kirendelési szabályainak
megállapításáról szóló 173. sz. igazgatótanácsi
határozatában előírtak szerint.
Szervezeti egység: lásd alább
A pályázatokat e-mailben az alábbi címre kell
küldeni: jobs@era.europa.eu
AZ ÜGYNÖKSÉG
Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége az Európai Uniónak az (EU) 2016/796 rendelettel létrehozott
ügynöksége. Célja a határok nélküli, egységes európai vasúti térség fejlesztésének támogatása, a magas
szintű biztonság garantálása mellett.
Az Ügynökség fő célja, hogy a vasúti rendszer hatékonyabban működjön a társadalom szolgálatában.
Elkötelezetten törekszünk arra, hogy ezt az alábbiakkal érjük el:
› tanúsítványok, engedélyek és előzetes jóváhagyási szolgáltatások nyújtása a vasúti ágazat
számára;
› műszaki támogatás nyújtása az Európai Bizottságnak;
› a nemzeti biztonsági hatóságok és a bejelentett szervezetek ellenőrzése;
› segítségnyújtás (pl. ismeretterjesztés, képzés) a tagállamoknak, a nemzeti biztonsági
hatóságoknak és az érdekelt feleknek;
› az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) biztonságára vonatkozó közös
megközelítés kidolgozása; valamint
› az egyszerűsített hozzáférés elősegítése az európai vasúti ágazat ügyfelei számára.
Tevékenységünk részletesebb ismertetése az egységes programozási dokumentumban található.
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Az Ügynökség székhelye Valenciennes-ben található, de egyes rendezvényeket Lille-ben, az erre a célra
kialakított létesítményekben tart. Az Ügynökség küldetését, jövőképét és értékrendjét ezen a linken
keresztül ismerheti meg.
További információkért kérjük, látogasson el az era.europa.eu. honlapra.
A VÉGREHAJTÓ HIVATAL ÉS KOMMUNIKÁCIÓS EGYSÉG
A Végrehajtó Hivatal és Kommunikációs Egység (EXO) gondoskodik az Ügynökség stratégiai fejlesztéséről,
és az Ügynökség egységeivel, az érdekelt felekkel, az igazgatótanáccsal és az ügyvezető igazgatóval
közösen meghatározza a fő prioritásokat.
Az EXO egység feladatai:
› vállalatirányítás és integrált igazgatási rendszer;
› kommunikáció; valamint
› nemzetközi kapcsolatok.
Az EXO tevékenységei a következők létrehozásához és nyomon követéséhez kapcsolódnak:
› az Ügynökség vonatkozó stratégiái;
› az Ügynökség költségvetése és munkaprogramja.
Mindezt az ügyvezető igazgató jövőképével összhangban végzi. A kommunikációs csapat gondoskodik a
megfelelő üzenetek meghatározásáról és a megfelelő csatornák használatáról annak érdekében, hogy a
tevékenységek és eredmények kommunikálásán keresztül javítsák az Ügynökség hírnevét. Dolgozik a
közösségi médiában való megfelelő jelenlét, valamint a helyes külső és belső kommunikáció biztosítása
érdekében is, különösen válságok esetén. Az EXO feladatai közé tartozik, hogy gondoskodjon a nemzetközi
kapcsolatokról, azaz az Ügynökség, valamint az EU-n belüli és kívüli érdekelt felek közötti
együttműködésről.
PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
Az érvényes jelentkezéshez a pályázóknak be kell nyújtaniuk az angol nyelven, megfelelően kitöltött ERApályázati nyomtatványt.
A pályázatokat e-mailben kell elküldeni a jobs@era.europa.eu címre, és a tárgyban világosan fel kell
tüntetni a pályázati felhívás hivatkozási számát.
A folyamat megkönnyítése érdekében a jelentkezőkkel az ezzel az állással kapcsolatos minden
kommunikációra angol nyelven kerül sor.
Ennek az állandó pályázati felhívásnak nincs határideje.
KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁS
Az érdeklődő pályázók a Kiválasztási kritériumok című III. részben meghirdetett területek bármelyikére
jelentkezhetnek. Az Ügynökség rendszeresen értékeli a beérkezett pályázatokat.
A kiválasztási kritériumok alapján a legalkalmasabbnak bizonyuló pályázók anyagát megőrzi. A pályázati
anyaguk egy erre kijelölt adatbázisba kerül, és ha megüresedik a sikeres jelentkező profiljának megfelelő
megbízatás, interjúra és/vagy írásbeli tesztre lehet meghívni.
A kirendelt nemzeti szakértői pozíció az Ügynökség igényeinek és a rendelkezésre álló költségvetésnek a
függvényében kínálható fel. A kirendelés az Ügynökség ügyvezető igazgatója és a leendő kirendelt nemzeti
szakértő munkáltatója közötti levélváltással lép hatályba.
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A FOGLALKOZTATÁSI FELTÉTELEK ÖSSZEFOGLALÁSA
1. Ez az állandó pályázati felhívás kirendelt nemzeti szakértői megbízatásra vonatkozik. A
kirendelés nem minősül munkaviszonynak, és nem is vezet az Ügynökségnél való
foglalkoztatáshoz. A kirendelt nemzeti szakértő a kirendelés ideje alatt a munkáltatója
szolgálatában marad, és a javadalmazását továbbra is a munkáltatójától kapja.
A kirendelt nemzeti szakértő napidíjra jogosult a kirendelési feltételeknek megfelelően, amelyek
az Európai Unió Vasúti Ügynökségének a kirendelt nemzeti szakértők és a szakmai képzésben
részt vevő nemzeti szakértők kirendelési szabályainak megállapításáról szóló 173. sz.
igazgatótanácsi határozatában találhatók.
A jelentkezés előtt a jelölteknek meg kell győződniük arról, hogy az aktuális munkáltatójuk
támogatja a jelentkezésüket, és a kirendelés ideje alatt kész fizetni a munkabérüket és a
társadalombiztosítási járulékaikat. A kirendelést az Ügynökség és az érintett tagállamban lévő
munkáltató közötti levélváltás formájában kell megerősíteni.
2. A kirendelt nemzeti szakértő általános és szakirányú műszaki képzési lehetőségekkel élhet.
ELKÖTELEZETTSÉG
Elkötelezettség az esélyegyenlőség előmozdítása
mellett:
Az Ügynökség munkaadóként támogatja az
esélyegyenlőséget, és nemzetiségre, korra, fajra,
politikai meggyőződésre, világnézetre, vallási
meggyőződésre, nemre és szexuális irányultságra,
valamint fogyatékosságra, családi állapotra vagy
egyéb családi helyzetre való tekintet nélkül várja az
alkalmassági és kiválasztási kritériumoknak
megfelelő jelöltek pályázatait.
ADATVÉDELEM
Az Ön által szolgáltatott adatok feldolgozására
kizárólag azzal a céllal kerül sor, hogy az
Ügynökséghez való esetleges kirendelés érdekében
elbírálják a pályázatát.
Az Öntől kért személyes adatok a természetes
személyeknek a személyes adatok uniós
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek
általi kezelése tekintetében való védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek (EGT-vonatkozású szöveg) megfelelően
kerülnek feldolgozásra.
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