Stalni razpis za prijavo interesa
Napoteni nacionalni strokovnjak
ERA/SNE/2019/002

Making the railway system
work better for society.

Stalni razpis za prijavo interesa za mandat napotenih
nacionalnih strokovnjakov
ERA/SNE/2019/002
Preden pošljete prijavo, se prepričajte, da vaš delodajalec podpira vašo
kandidaturo ter se bo zavezal k plačevanju vaše plače in prispevkov za
socialno varnost v obdobju napotitve!
I - OPIS DELOVNIH NALOG
Napoteni nacionalni strokovnjak bo delal na direktoratu za železniške sisteme v enoti za varnost in
delovanje, za katero je odgovoren vodja enote. Zaradi občutljivosti delovnega mesta mora izbrani kandidat
imeti močan občutek za varovanje zaupnosti informacij.
Glavne naloge in odgovornosti:










pomoč skupini pri izvajanju strategije za odstranjevanje operativnih ovir, vključno s
prečiščevanjem nacionalnih predpisov o delovanju in razpravami z državami članicami;
prispevek k razvoju sprejemljivih načinov usklajevanja v skladu s tehnično specifikacijo za
interoperabilnost za vodenje in upravljanje prometa (TSI OPE);
prispevek k razvoju in posodabljanju smernic ter informativnega/učnega gradiva o tehnični
specifikaciji za interoperabilnost za vodenje in upravljanje prometa ter (oceni) tem, povezanih s
sistemi upravljanja varnosti;
zagotavljanje tehničnih in operativnih izkušenj za oceno sistemov upravljanja varnosti za enotno
varnostno spričevalo;
izpolnjevanje ciljev projektov v skladu s standardi in postopki agencije, ki se nanašajo na:
› krepitev varnosti na železnici prek pozitivne kulture varnosti ter integracije človeških in
organizacijskih dejavnikov;
› harmonizacijo sistemov obratovanja in upravljanja v železniškem prometu;
upravljanje prečiščevanja podatkovne baze NOTIF-IT;
povezovanje z zunanjimi deležniki (vključno s predstavniki iz nacionalnih organov v Evropski uniji in
zunaj nje) ter pripravo ustreznih sestankov in poročil;
sodelovanje v dejavnostih razširjanja za delovanje TSI OPE in sistema upravljanja varnosti.

II - POGOJI ZA PRIJAVO
Stalni razpis za prijavo interesa je namenjen kandidatom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje za prijavo:
1. Splošne zahteve:

120 Rue Marc Lefrancq | BP 20392 | FR-59307 Valenciennes Cedex
Tel. +33 (0)327096500 | era.europa.eu

1/5

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA ŽELEZNICE

Stalni razpis za prijavo interesa
Napoteni nacionalni strokovnjak
ERA/SNE/2019/002

› zaposlitev v nacionalni, regionalni ali lokalni javni upravi1 ali medvladni organizaciji;2
› zaposlitev za nedoločen čas ali na podlagi pogodbe o zaposlitvi pri svojem sedanjem delodajalcu
vsaj 12 mesecev pred napotitvijo;
o napoteni nacionalni strokovnjak bo ves čas trajanja napotitve ostal v službi pri
sedanjem delodajalcu;
› odlično znanje angleščine (po možnosti na ravni B23) in zadovoljivo znanje še enega uradnega
jezika4 Evropske unije na stopnji, ki omogoča opravljanje delovnih nalog na tem delovnem mestu;
› državljanstvo države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (Islandija,
Lihtenštajn in Norveška).
2. Kvalifikacije:
Za izpolnjevanje pogojev za napotitev v agencijo ERA mora imeti nacionalni strokovnjak vsaj tri leta
delovnih izkušenj na upravnem, pravnem, znanstvenem, tehničnem, svetovalnem ali nadzornem
položaju.
III - MERILA ZA IZBOR
Kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za prijavo, bodo ocenjeni v skladu z merili za izbor:









poznavanje evropske ureditve interoperabilnosti in varnosti železnic;
poznavanje ustrezne zakonodaje EU in podpornih procesov (tj. sistema „vse na enem mestu“ ter
smernic o izdajanju varnostnih spričeval in nadzoru);
poznavanje nacionalnih predpisov, varnega delovanja, upravljanja tveganj in pristopa k sistemu
upravljanja;
izkušnje s postopkom ocenjevanja za izdajanje varnostnih spričeval, vključno z uporabo
nacionalnih predpisov za obratovanje;
dokazane izkušnje pri delu v mednarodnih skupinah ali delovnih skupinah;
seznanjenost z upravnimi postopki EU;
znanje francoskega in nemškega jezika (stopnja B25);
poznavanje in delovne izkušnje na področju metod in orodij za upravljanje projektov
(npr. Microsoft Project).

Izobrazba/akademske kvalifikacije in druga usposabljanja ter delovne izkušnje morajo biti čim
natančneje opisane v prijavnem obrazcu agencije ERA.

1

Javna uprava pomeni vse državne upravne službe na centralni, zvezni ali regionalni ravni, kar zajema ministrstva, vladne in parlamentarne službe,
sodišča, centralne banke in upravne službe lokalnih organov ter decentralizirane upravne službe države in navedenih organov.
2
Izvršni direktor agencije lahko v skladu s členom 1.2 Sklepa upravnega odbora št. 173 iz maja 2018 v posameznem primeru odobri napotitev
napotenega nacionalnega strokovnjaka delodajalca, ki ni državna javna uprava ali medvladna organizacija.
3Glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike, ki je na voljo na https://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
4 Znanje drugega uradnega jezika EU mora ustrezati vsaj stopnji B2, kot je opredeljena v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (CEFR)
5
Stopnja B2 na vseh področjih: razumevanje, govorjenje in pisanje.
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Datum objave: 18/11/2019
Vrsta mandata: Napoteni nacionalni strokovnjak

Rok za prijavo: Ta razpis za prijavo interesa ni
časovno omejen in NE vsebuje roka za prijavo.
Kraj zaposlitve: Valenciennes, Francija

Trajanje mandata: Dve leti z možnostjo podaljšanj(a) Plača: Napoteni nacionalni strokovnjak bo ves čas
trajanja napotitve ostal zaposlen pri svojem
za skupaj največ štiri leta
delodajalcu. Plačo mu bo še naprej izplačeval
njegov delodajalec in ostal bo vključen v svoje
nacionalno zavarovanje za socialno varnost.
Napoteni nacionalni strokovnjak bo v času
napotitve od agencije prejemal dnevnice in, če je to
ustrezno, povračila potnih stroškov, kot je
določeno v SKLEPU št.°173 upravnega odbora
Agencije Evropske unije za železnice o pravilih za
napotitev napotenih nacionalnih strokovnjakov in
nacionalnih
strokovnjakov
za
poklicno
usposabljanje v agencijo
Enota: glej spodaj.
Prijave je treba poslati izključno po elektronski pošti
na naslov: jobs@era.europa.eu
AGENCIJA
Agencija Evropske unije za železnice je agencija Evropske unije, ustanovljena z Uredbo (EU) št. 2016/796.
Njen namen je podpirati razvoj enotnega evropskega železniškega območja brez meja, ki zagotavlja visoko
raven varnosti.
Glavni cilj agencije je izboljšati delovanje železniškega sistema za družbo.
Prizadevamo si, da bi to dosegli z:
›
›
›
›

izdajo certifikatov in dovoljenj ter zagotavljanjem storitev pred odobritvijo za železniški sektor;
zagotavljanjem tehnične podpore Evropski komisiji;
spremljanjem nacionalnih varnostnih organov in priglašenih organov;
pomočjo (npr. razširjanjem, usposabljanjem) državam članicam, nacionalnim varnostnim
organom in deležnikom;
› razvojem skupnega pristopa k varnosti v evropskem sistemu za upravljanje železniškega prometa
(ERTMS) ter
› spodbujanjem poenostavljenega dostopa strank do evropskega železniškega sektorja.
Več podrobnosti o naših dejavnostih je na voljo v našem enotnem programskem dokumentu.
Sedež agencije je v Valenciennesu, v Lillu pa so nekateri dodatni objekti, namenjeni posebnim dogodkom.
Misija, vizija in vrednote agencije so na voljo na tej povezavi.
Več informacij je na voljo na naslovu era.europa.eu.
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ENOTA ZA ŽELEZNIŠKE SISTEME
Glavni cilj enote za železniške sisteme je postati središče usposobljenosti za železniške sisteme, vključno z
notranjim naborom strokovnjakov za železniške sisteme. V ta namen namerava usmerjati razvoj ciljne
sistemske arhitekture SERA, kar zadeva specifikacije ter postopke preverjanja in potrjevanja, pri čemer se
opredelijo raziskovalne potrebe za prihodnji ciljni železniški sistem.
Odgovorna je tudi za pripravo predlogov in podpiranje sektorja za optimiziranje razvoja ciljnega
železniškega sistema SERA, ki izkorišča najustreznejše rešitve za nadaljnjo tehnično in operativno
interoperabilnost. Poleg tega je odgovorna za vzdrževanje in (v izvedljivem obsegu) izboljšanje varnosti in
splošnega delovanja železniškega sistema.
Naloga enote za železniške sisteme je tudi delovati kot poslovni pomnilnik za razvoj arhitekture
železniškega sistema SERA ter kot sistemski organ za ERTMS in telematske aplikacije za potniške in tovorne
storitve.
Ne nazadnje je njen cilj zagotoviti skladnost tehničnih odločitev, ki jih sprejemajo različne enote in skupine
agencije.
PRIJAVNI POSTOPEK
Da bi bile prijave veljavne, morajo kandidati predložiti v angleščini pravilno izpolnjen prijavni obrazec
agencije ERA.
Prijave je treba poslati po elektronski pošti na naslov jobs@era.europa.eu in v zadevi jasno navesti
referenčno številko razpisa za prijavo interesov.
Zaradi lažje izvedbe postopka bodo vsa obvestila kandidatom v zvezi s tem razpisanim delovnim mestom
v angleškem jeziku.
Ta stalni razpis za prijavo interesa nima roka prijave.
IZBIRNI POSTOPEK
Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo za katero koli področje, navedeno v oddelku III – Merila za izbor.
Prejete prijave se bodo redno ocenjevale.
Kandidati, ki bodo na podlagi meril za izbor ocenjeni kot najprimernejši, bodo evidentirani. Njihova prijava
bo shranjena v temu namenjeni podatkovni zbirki in ko bo na voljo delovno mesto, ki ustreza profilu
uspešnega kandidata, bo ta lahko povabljen na razgovor in/ali pisni preizkus.
Delovno mesto se napotenemu nacionalnemu strokovnjaku lahko ponudi glede na potrebe agencije in
razpoložljiva proračunska sredstva. Napotitev bo izvršena z izmenjavo dopisov med izvršnim direktorjem
agencije in delodajalcem prihodnjega napotenega nacionalnega strokovnjaka.
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POVZETEK POGOJEV ZA ZAPOSLITEV
1. Ta stalni razpis za prijavo interesa se nanaša na mandate napotenih nacionalnih strokovnjakov.
Napotitev ni zaposlitev niti ne pomeni, da bo vodila v zaposlitev strokovnjaka v agenciji.
Napoteni nacionalni strokovnjak bo ves čas trajanja napotitve ostal v službi svojega delodajalca,
od katerega bo prejemal plačo.
Napoteni nacionalni strokovnjak je upravičen do dnevnic v skladu s pogoji napotitve iz SKLEPA
št.°173 upravnega odbora Agencije Evropske unije za železnice o pravilih za napotitev napotenih
nacionalnih strokovnjakov in nacionalnih strokovnjakov za poklicno usposabljanje v agencijo.
Vsak kandidat bi se moral pred prijavo prepričati, da bo njegov sedanji delodajalec kandidaturo
podprl ter mu v obdobju napotitve izplačeval plačo in prispevke za socialno varnost. Napotitev
se potrdi z izmenjavo dopisov med agencijo in delodajalcem v zadevni državi članici.
2. Napoteni nacionalni strokovnjak je lahko deležen priložnosti za splošno in ustrezno tehnično
usposabljanje.
ZAVEZE
Zaveza za spodbujanje enakih možnosti
Agencija izvaja politiko enakih možnosti in spodbuja,
da se prijavijo vsi kandidati, ki izpolnjujejo merila o
izpolnjevanju pogojev in merila za izbor brez vsakega
razlikovanja na podlagi državljanstva, starosti, rase,
političnega, filozofskega ali verskega prepričanja,
spola ali spolne usmeritve ter ne glede na
invalidnost, stan ali druge družinske razmere.
VARSTVO PODATKOV
Podatke, ki jih predložite, obdelujemo zaradi
obravnavanja vaše prijave z vidika možne napotitve
v agencijo.
Osebni podatki, ki jih zahtevamo od vas, bodo
obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih,
uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih
podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001
in Sklepa št. 1247/2002/ES (Besedilo velja za EGP).
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