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Trvalá výzva k vyjádření zájmu o jmenování do funkce 
vyslaného národního odborníka (muž/žena) 

ERA/SNE/2019/001 

Před odesláním přihlášky se ujistěte, že váš zaměstnavatel podpoří vaši 
kandidaturu a zaváže se vyplácet vám plat a odvádět za vás během doby 
vyslání příspěvky na sociální zabezpečení. 
 

I - PRACOVNÍ NÁPLŇ 

Vyslaný národní odborník bude působit ve výkonné kanceláři a oddělení pro komunikaci pod vedením 
vedoucího oddělení / vedoucího týmu, a to v těchto oborech: 

› obor A – správa a řízení společnosti, řízení pracovních programů, 
› obor B – strategické plánování, 
› obor C – komunikace, řízení akcí, sociální média, šíření informací a odborná příprava. 

 
Uchazeči mohou podat přihlášku na jeden, dva nebo tři obory. 
Uchazeči musí ve své přihlášce pro agenturu ERA jasně uvést, o který obor či obory se ucházejí. 

 

 

II - KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI 

Trvalá výzva k vyjádření zájmu je určena uchazečům, kteří splňují všechna tato kritéria způsobilosti: 

 
1. Obecné požadavky: 

› být zaměstnán ve veřejné správě na vnitrostátní, regionální či místní úrovni1 nebo v mezivládní 
organizaci2, 

› být u současného zaměstnavatele zaměstnán na dobu neurčitou nebo na základě pracovní 
smlouvy alespoň 12 měsíců před vysláním, 

› po dobu vyslání setrvá národní odborník v pracovním poměru u současného zaměstnavatele, 
› mít velmi dobrou znalost angličtiny (pokud možno alespoň na úrovni B23) a uspokojivou znalost 

dalšího úředního jazyka4 Evropské unie v rozsahu nutném pro plnění povinností souvisejících 
s danou pozicí, 

                                                           

1 Veřejnou správou se rozumí veškeré útvary státní správy, a to na ústřední, federální a regionální úrovni, tedy ministerstva, útvary vlády a parlamentu, 
soudy, centrální banky a správní útvary místních orgánů a také decentralizované správní útvary státu a těchto orgánů. 
2 V souladu s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí správní rady č. 173 z května 2018 může výkonný ředitel agentury v jednotlivých případech povolit vyslání 
národního odborníka jiným zaměstnavatelem než státní veřejnou správou nebo mezivládní organizací. 
3V souladu se společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, který je k dispozici na adrese 
https://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr. 
4 Znalost druhého úředního jazyka EU odpovídající alespoň úrovni B2, jak ji vymezuje společný evropský referenční rámec pro jazyky. 
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› být státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo státním příslušníkem Evropského 
hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko a Norsko). 
 

2. Kvalifikace: 

Aby mohl být národní odborník vyslán do agentury ERA, musí mít alespoň tři roky praxe ve 
správních, právních, vědeckých, technických, poradních nebo kontrolních funkcích. 

  

 

III - KRITÉRIA VÝBĚRU 

 
› obor A – správa a řízení společnosti, řízení pracovních programů 
› obor B – strategické plánování 
› obor C – komunikace, řízení akcí, sociální média, šíření informací a odborná příprava 

 
Uchazeč s některým z výše uvedených profilů by měl mít zkušenosti alespoň v jedné z těchto oblastí: 
 

› V oboru A – správa a řízení společnosti, řízení pracovních programů 
o zkušenosti s přípravou pracovního programu, jeho monitorováním a podáváním 

souvisejících zpráv, 
o zkušenosti s plánováním a monitorováním rozpočtu, včetně využívání k tomu určených 

nástrojů (Microsoft Excel / Access atd.), 
o zkušenosti s kontrolou nákladů, 
o zkušenosti se stanovováním priorit práce a výdajů (a jejich přehodnocováním) v rámci 

ročního či víceletého rozpočtového cyklu, 
o zkušenosti se stanovováním a monitorováním ukazatelů výkonnosti ve veřejném sektoru. 

 
› V oboru B – strategické plánování 

o zkušenosti se stanovováním / hodnocením / analýzou politik v kontextu EU, 
o zkušenosti s přípravou, prováděním a monitorováním víceletých strategií / plánů 

v kontextu EU. 
 

› V oboru C – komunikace, řízení akcí, sociální média, šíření informací a odborná příprava 
o organizace a projektové řízení, zkušenosti: 

 s podporou přípravy strategických komunikačních plánů a jejich prováděním, 
 s podporou a uplatňováním projektového řízení, 

o praxe v mezinárodním prostředí: 
 pracovní zkušenosti v institucích EU nebo mezinárodních institucích, případně 
 účast na práci mezinárodní pracovní skupiny, mezinárodních projektech atd., 

o komunikační dovednosti/zkušenosti, zkušenosti: 
 s vypracováváním, redigováním a správou publikací, 
 s tvorbou tiskových zpráv a článků, 
 s navrhováním komunikačních kampaní, 
 s řízením krizí (nebo absolvování zvláštní odborné přípravy doložené osvědčením), 
 se správou účtů a profilů na sociálních médiích, 
 s vytvářením mediálního obsahu (např. fotografií, videí, grafického designu, 

hudby atd.), 
 s vytvářením technického obsahu a/nebo mediálních formátů pro účely školení, 
 s pořádáním akcí a/nebo šířením poznatků / pořádáním kurzů odborné přípravy, 

o odborná příprava a šíření informací, znalosti a zkušenosti: 
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 doložené znalosti v oblasti analýzy úkolů a rolí, pokud možno související 
s manažerskými rolemi a rolemi provozovatelů v odvětví železniční dopravy 
(např. ředitelé bezpečnosti, generální ředitelé, strojvedoucí atd.), 

 vymezení požadovaných dovedností a schopností, pokud možno souvisejících 
s výše uvedenými rolemi (např. manažerské schopnosti v oblasti bezpečnosti, 
znalost právních předpisů EU apod.), 

 vytváření školicích materiálů souvisejících s železnicemi (např. navrhování 
systémů zajišťování bezpečnosti, ERTMS, kultura bezpečnosti atd.), 

o praxe v odvětví železniční dopravy: 
 3letá praxe v oblasti železničního provozu, 
 doložená praxe v oblasti bezpečnosti a interoperability železnic, 

o veškeré relevantní počítačové dovednosti: 
 aplikace Office (např. MS Office, Libre office, Open office atd.), 
 aplikace pro projektové řízení (např. MS Project, Zoho atd.), 
 stolní typografie a softwarové aplikace pro sazbu písma (např. Adobe InDesign, 

Scribus, QuarkXPress atd.), 
 rastrové a vektorové grafické editory (např. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 

Inkscape, Gimp atd.), 
 softwarové programy pro úpravu videí (např. Adobe Premiere, Final Cut atd.), 
 znalost systému DRUPAL 7.0/8.0. 

 
Vzdělání / akademická kvalifikace, další odborná příprava a odborná praxe musí být ve formuláři 
přihlášky pro agenturu ERA popsány co nejpřesněji. 
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Trvalá výzva k vyjádření zájmu o jmenování do funkce 
vyslaného národního odborníka (muž/žena) 

ERA/SNE/2019/001 

Datum zveřejnění: 18/11/2019 Uzávěrka pro podání přihlášek: Tato výzva 
k vyjádření zájmu je časově neomezená, tj. není 
stanovena ŽÁDNÁ uzávěrka pro podání přihlášek. 

Typ funkce: vyslaný národní odborník (muž/žena) 
 

Místo výkonu práce: Valenciennes, Francie 

Trvání výkonu funkce: 2 roky s možností prodloužení 
na celkovou dobu nejvýše 4 roky 

Plat: Vyslaný národní odborník setrvává po dobu 
vyslání v pracovním poměru u svého současného 
zaměstnavatele. Nadále mu bude vyplácena 
odměna jeho zaměstnavatelem a bude se na něj 
vztahovat jeho stávající státní sociální zabezpečení. 
Po dobu vyslání bude národní odborník pobírat 
denní příspěvky agentury na pobyt a případně mu 
budou hrazeny cestovní výdaje, jak je stanoveno 
v ROZHODNUTÍ správní rady č.°173 Agentury 
Evropské unie pro železnice, kterým se stanoví 
pravidla pro vysílání národních odborníků 
a odborné stáže u agentury. 

Oddělení: viz níže 

Přihlášky se zasílají pouze e-mailem na 
adresu:jobs@era.europa.eu. 

 

 

AGENTURA 

Agentura Evropské unie pro železnice je agentura Evropské unie zřízená nařízením (EU) 2016/796. Jejím 
účelem je podpořit rozvoj jednotného evropského železničního prostoru bez hranic, se zaručením vysoké 
úrovně bezpečnosti. 
 
Hlavním cílem agentury je zajistit lepší fungování železničního systému pro společnost. 
 
Zavázali jsme se toho dosáhnout: 

› poskytováním osvědčení, oprávnění a služeb předběžného schvalování subjektům působícím 
v železničním odvětví, 

› poskytováním technické podpory Evropské komisi, 
› monitorováním vnitrostátních bezpečnostních orgánů a oznámených subjektů, 
› poskytováním podpory (např. informování, školení) členským státům, vnitrostátním 

bezpečnostním orgánům a zúčastněným stranám, 
› vytvářením společného přístupu k bezpečnosti v evropském systému řízení železničního provozu 

(ERTMS) a 
› prosazováním zjednodušeného přístupu pro zákazníky evropského železničního odvětví. 

 
Více informací o naší činnosti naleznete v našem jednotném programovém dokumentu. 
 
Sídlo agentury se nachází ve Valenciennes a další prostory pro zvláštní události v Lille. Více informací 
o poslání agentury, jejích vizích a hodnotách naleznete zde. 
 
Více informací o nás naleznete na adrese era.europa.eu. 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n173_seconded_national_experts_professional_training_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0796
https://www.era.europa.eu/agency/plans-and-reports_en#meeting1
https://www.era.europa.eu/agency/mission-vision-and-values_en#relatedDocuments
https://www.era.europa.eu/
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VÝKONNÁ KANCELÁŘ A ODDĚLENÍ PRO KOMUNIKACI 

Výkonná kancelář a oddělení pro komunikaci se zabývají strategickým rozvojem agentury a stanovují 
klíčové priority spolu s odděleními agentury, zúčastněnými stranami, správní radou a výkonným ředitelem. 

Pod výkonnou kancelář a oddělení pro komunikaci spadají: 

› řízení agentury a integrované systémy řízení, 
› komunikace a 
› mezinárodní vztahy. 

Činnosti výkonné kanceláře a oddělení pro komunikaci jsou spojeny s vytvářením a monitorováním: 

› příslušných strategií agentury, 
› rozpočtu a pracovního programu agentury. 

Vše v souladu s představami výkonného ředitele. Komunikační tým má na starosti volbu vhodných sdělení 
a používání náležitých kanálů na podporu dobré pověsti agentury prostřednictvím informování o jejích 
činnostech a úspěších. Pracuje rovněž na zajištění náležité přítomnosti agentury v sociálních médiích, 
a rovněž na vhodné externí i interní komunikaci, zejména v případě krize. Úkolem výkonné kanceláře 
a oddělení pro komunikaci je rovněž starat se o mezinárodní vztahy, tj. spolupráci agentury se 
zúčastněnými stranami v EU i mimo ni. 

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Aby byla přihláška platná, musí uchazeč předložit řádně vyplněný formulář agentury ERA v angličtině. 

Přihlášky musí být zaslány e-mailem na adresujobs@era.europa.eu, přičemž v předmětu e-mailu musí být 
jasně uvedeno referenční číslo výzvy k vyjádření zájmu. 
 
Pro usnadnění řízení bude veškerá komunikace s uchazeči v souvislosti s tímto řízením vedena v angličtině. 
 
U této trvalé výzvy k vyjádření zájmu není stanovena uzávěrka pro podání přihlášek. 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Uchazeči se mohou ucházet o pozici v kterémkoli oboru uvedeném v oddíle III „Kritéria výběru“. Obdržené 
přihlášky budou pravidelně vyhodnocovány. 

Záznamy o uchazečích, kteří budou na základě kritérií výběru vyhodnoceni jako nejvhodnější, budou 
uchovávány. Přihláška bude uložena ve vyhrazené databázi, a jakmile se uvolní pozice, jíž odpovídá profil 
úspěšného uchazeče, může být uchazeč pozván na pohovor a/nebo k písemné zkoušce. 

Pozice ve funkci vyslaného národního odborníka může být nabízena v souladu s potřebami agentury 
a rozpočtovými prostředky, které má k dispozici. Vyslání se uskuteční na základě výměny dopisů mezi 
výkonným ředitelem agentury a budoucím zaměstnavatelem vyslaného národního odborníka. 

 

SHRNUTÍ PODMÍNEK ZAMĚSTNÁNÍ 
1. Tato trvalá výzva k vyjádření zájmu se týká jmenování do funkce vyslaného národního odborníka. 

Vyslání nepředstavuje zaměstnání, ani nevede k zaměstnání uchazeče v agentuře. Vyslaný 
národní odborník setrvá po dobu vyslání v pracovním poměru u současného zaměstnavatele, 
který mu bude nadále vyplácet odměnu. 
Vyslaný národní odborník má nárok na příspěvky na pobyt v souladu s podmínkami vysílání 
uvedenými v ROZHODNUTÍ správní rady č. 173 Agentury Evropské unie pro železnice, kterým se 
stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků a odborné stáže u agentury. 

mailto:jobs@era.europa.eu
https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n173_seconded_national_experts_professional_training_en.pdf
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Před předložením přihlášky by se měl každý uchazeč ujistit, že jeho zaměstnavatel podpoří jeho 
kandidaturu a bude mu vyplácet plat a odvádět za něj po dobu vyslání příspěvky na sociální 
zabezpečení. Vyslání bude potvrzeno na základě výměny dopisů mezi agenturou 
a zaměstnavatelem v příslušném členském státě. 
 

2. Vyslaný národní odborník může využít obecného a praktického odborného školení. 

 

ZÁVAZKY 

Závazek podporovat rovné příležitosti: 
Agentura uplatňuje politiku rovných příležitostí 
a důrazně vybízí k zaslání přihlášky všechny 
uchazeče splňující kritéria způsobilosti a výběru, a to 
bez ohledu na jejich národnost, věk, rasu, politické, 
filozofické nebo náboženské přesvědčení, pohlaví 
nebo sexuální orientaci, zdravotní postižení, rodinný 
stav nebo jinou rodinnou situaci. 

 

 

OCHRANA ÚDAJŮ 

Účelem zpracování osobních údajů, které předložíte, 
je utřídění přihlášek s ohledem na možné vyslání do 
agentury. 

S osobními informacemi, které jsme si od vás 
vyžádali, se nakládá v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze 
dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, 
institucemi a jinými subjekty Unie a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) 
č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (text 
s významem pro EHP). 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R1725

