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Nuolatinis kvietimas pareikšti susidomėjimą deleguotųjų 
nacionalinių ekspertų (DNE) mandatu 

ERA/SNE/2019/002 

Prieš siųsdami savo paraišką įsitikinkite, kad jūsų darbdavys remia jūsų 
kandidatūrą, ir įsipareigos mokėti jūsų darbo užmokestį ir socialinio 
draudimo įmokas komandiruotės laikotarpiu! 
 

I - PAREIGYBĖS APRAŠAS 

DNE dirbs Geležinkelių sistemų direktorato Saugos ir operacijų skyriuje ir bus atskaitingas skyriaus vadovui. 
Šios pareigos apima slaptų užduočių vykdymą, todėl iš atrinkto kandidato reikalaujama griežtai laikytis 
konfidencialumo. 

Pagrindinės užduotys ir atsakomybės sritys: 

 padėti komandai įgyvendinti eksploatavimo kliūčių šalinimo strategiją, įskaitant nacionalinių 
veiklos taisyklių derinimą ir diskusijas su valstybėmis narėmis; 

 padėti rengti priimtinas atitikties užtikrinimo priemones pagal traukinių eismo organizavimo ir 
valdymo TSS; 

 padėti rengti ir atnaujinti traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS ir susijusių temų (vertinimo) 
gaires ir mokymo medžiagą ir jas platinti; 

 teikti technines ir praktines žinias atliekant Bendros saugos sertifikato saugos valdymo sistemų 
veikimo vertinimą; 

 įgyvendinti projektų tikslus pagal Agentūros standartus ir procedūras, susijusias su: 
› geležinkelių saugos didinimu puoselėjant teigiamą saugos kultūrą ir integruojant 
žmogiškuosius ir organizacinius veiksnius; 
› geležinkelių eksploatavimo veiklos ir valdymo sistemų derinimu; 

 valdyti duomenų bazės NOTIF-IT tvarkymą;  

 palaikyti ryšį su išorės suinteresuotaisiais subjektais (įskaitant Europos ir ne Europos nacionalinių 
valdžios institucijų atstovus) ir rengti atitinkamus susitikimus ir ataskaitas; ir 

 dalyvauti sklaidos veikloje, susijusioje su traukinių eismo organizavimo ir valdymo TSS ir SVS 
operacijomis. 
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II - TINKAMUMO KRITERIJAI 

Paraiškas pagal šį nuolatinį kvietimą pareikšti susidomėjimą gali teikti kandidatai, kurie atitinka visus šiuos 
tinkamumo kriterijus: 

1. Bendrieji reikalavimai 
 

› dirbti nacionalinėje, regioninėje ar vietos viešojo administravimo institucijoje1 arba 
tarpvyriausybinėje organizacijoje (TVO)2;  

› iki delegavimo pradžios būti išdirbus 12 mėnesių dabartinėje darbo vietoje pagal neterminuotą 
arba laikinojo darbo sutartį;  

o delegavimo laikotarpiu DNE išlieka jo esamos darbo vietos darbuotoju;  
› labai gerai mokėti anglų kalbą (pageidautina B2 lygis3) ir pakankamai gerai mokėti dar vieną 

oficialiąją Europos Sąjungos kalbą4 (tiek, kiek reikia pareiginėms užduotims atlikti); 
› būti Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės susitarimo šalies 

(Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos) pilietis. 

2. Kvalifikacija 

Į ERA galima deleguoti nacionalinius ekspertus, kurie turi bent trejų metų administracinio, teisinio, 
mokslinio, techninio, patariamojo arba priežiūros darbo patirtį. 

 

III - ATRANKOS KRITERIJAI 

Pirmiau nurodytus tinkamumo kriterijus atitinkantys kandidatai bus vertinami pagal šiuos atrankos 
kriterijus: 

 išmanyti Europos geležinkelių sąveikos ir saugos tvarką; 

 išmanyti atitinkamus ES teisės aktus ir jų procesus (t. y. vieno langelio principą ir saugos 
sertifikavimo ir priežiūros gaires); 

 išmanyti nacionalines taisykles, saugų eksploatavimą, rizikos valdymą ir valdymo sistemos 
metodiką; 

 turėti saugos sertifikavimo vertinimo, taip pat nacionalinių eksploatavimo taisyklių taikymo 
patirties; 

 turėti dokumentais įrodomos darbo tarptautinėse grupėse ar darbo grupėse patirties; 

 būti susipažinęs su ES administravimo procedūromis; 

 mokėti prancūzų ir vokiečių kalbas (B2 lygis 5); 

 turėti projektų valdymo metodų ir priemonių žinių ir profesinės patirties (pvz., Microsoft Project). 

 
Išsilavinimas (akademinė kvalifikacija) ir kiti mokslo pasiekimai (arba) profesinė patirtis turi būti kuo 
tiksliau aprašyti ERA paraiškos formoje. 

 

  

                                                           

1 Viešojo administravimo institucijos – tai visos valstybės administravimo institucijos, veikiančios centriniu, federaliniu ir regioniniu lygmenimis, 
įskaitant ministerijas, vyriausybės ir parlamento tarnybas, teismus, centrinius bankus, vietos valdžios institucijų administravimo tarnybas, taip pat 
decentralizuotas valstybės ir tokių valdžios institucijų administravimo tarnybas.  
2 Pagal 2018 m. gegužės mėn. valdybos sprendimo Nr. 173 1.2 straipsnį Agentūros vykdomasis direktorius konkrečiais atvejais gali leisti deleguoti DNE, 
kuris dirba kitur nei valstybės viešojo administravimo įstaigoje arba TVO. 
3 Pagal bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą, kuri skelbiama adresu https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-
language-levels-cefr 
4 Antros kandidato oficialiosios ES kalbos mokėjimo lygis turi būti bent B2 pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą. 
5 Visi gebėjimai – supratimas, kalbėjimas ir rašymas – turi būti B2 lygio. 



EUROPOS SĄJUNGOS GELEŽINKELIŲ AGENTŪRA 
 

Nuolatinis kvietimas pareikšti susidomėjimą 
Deleguotasis nacionalinis ekspertas 

ERA/SNE/2019/002 
 
 

 

120 Rue Marc Lefrancq  |  BP 20392  |  FR-59307 Valenciennes Cedex 3 / 5 
Tel. +33 (0)327 09 65 00 | era.europa.eu 

Nuolatinis kvietimas pareikšti susidomėjimą deleguotųjų 
nacionalinių ekspertų (DNE) mandatu 

ERA/SNE/2019/002 

 

Paskelbimo data – 2019 11 18. Galutinis paraiškų pateikimo terminas – šis 
kvietimas teikti paraiškas yra nuolatinis. Paraiškų 
pateikimo termino nėra. 

Pareigų rūšis – deleguotasis nacionalinis ekspertas. 
 

Darbo vieta – Valansjenas, Prancūzija. 

Kadencijos trukmė – 2 metai su galimybe ją 
atnaujinti ne daugiau kaip ketveriems metams. 

Darbo užmokestis – deleguotieji nacionaliniai 
ekspertai visą delegavimo laikotarpį lieka savo 
tarnybos darbuotojai. DNE darbo užmokestį bei 
nacionalines socialinio draudimo įmokas ir toliau 
mokės jo darbdavys. Delegavimo laikotarpiu 
Agentūra deleguotajam nacionaliniam ekspertui 
mokės dienpinigius ir, jei taikoma, atlygins kelionės 
išlaidas, kaip numatyta Europos Sąjungos 
geležinkelių agentūros Valdybos sprendime 
Nr. 173, kuriuo nustatomos taisyklės dėl 
deleguotųjų nacionalinių ekspertų ir nacionalinių 
profesinio mokymo ekspertų delegavimo į 
Agentūrą. 

Skyrius – žr. toliau. 

Paraiškos turi būti siunčiamos tik 
e. paštu.jobs@era.europa.eu 

 

 

AGENTŪRA 

Europos Sąjungos geležinkelių agentūra yra Reglamentu (ES) Nr. 2016/796 įsteigta Europos Sąjungos 
agentūra. Jos tikslas – padėti kurti sienų nevaržomą bendrą Europos geležinkelių erdvę, garantuojant 
aukšto lygio saugą. 
 
Pagrindinis Agentūros tikslas – užtikrinti, kad geležinkelių sistema veiktų geriau visuomenės labui. 
 
Siekdami šio tikslo įsipareigojame: 

› geležinkelių sektoriui teikti sertifikatus, leidimus ir išankstinio patvirtinimo paslaugas; 
› teikti techninę paramą Europos Komisijai, taip pat 
› vykdyti nacionalinių saugos institucijų (NSI) ir notifikuotųjų įstaigų stebėseną; 
› teikti paramą (pvz., sklaidos, mokymo) valstybėms narėms, NSI ir suinteresuotiesiems 

subjektams; 
› išplėtoti bendrą požiūrį į saugą Europos geležinkelių eismo valdymo sistemoje (ERTMS); 
› padėti užtikrinti paprastesnę prieigą Europos geležinkelių sektoriaus klientams. 

 
Daugiau informacijos apie mūsų veiklą pateikiama mūsų bendrajame programavimo dokumente. 
 
Agentūros būstinė yra Valansjene. Kitos, tam tikriems renginiams skirtos patalpos, yra Lilyje. Agentūros 
misiją, viziją ir vertybes rasite spustelėję šią nuorodą. 
 
Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje era.europa.eu. 

https://www.era.europa.eu/sites/default/files/agency/docs/decision/decision_n173_seconded_national_experts_professional_training_en.pdf
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/LT/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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GELEŽINKELIŲ SISTEMŲ SKYRIUS 

Pagrindinis geležinkelių sistemų skyriaus tikslas – tapti agentūros geležinkelių tinklų kompetencijos centru, 
įskaitant geležinkelių sistemų ekspertų vidaus rezervą. Šiuo tikslu skyrius siekia plėtoti bendros Europos 
geležinkelių erdvės tikslinės sistemos struktūros aspektus, susijusius su specifikacijomis, tikrinimo ir 
sertifikavimo procesais, ir nustatyti būsimos tikslinės geležinkelių sistemos mokslinių tyrimų poreikius. 
 
Be to, skyrius atsakingas už pasiūlymų rengimą ir pagalbą sektoriui, kad būtų optimizuota bendros Europos 
geležinkelių erdvės tikslinės geležinkelių sistemos plėtotė, pasinaudojant perspektyviausiais sprendimais 
tolesniam techniniam ir operatyviniam sąveikumui užtikrinti. Skyrius taip pat yra įpareigotas vykdyti 
techninę priežiūrą ir, kiek įmanoma, gerinti geležinkelių sistemų saugą ir bendrą veiklos veiksmingumą. 
 
Dar viena skyriaus misija – būti informacijos apie bendros Europos geležinkelių erdvės geležinkelių 
sistemos struktūros plėtotę saugykla agentūroje, taip pat ERTMS ir Telematikos taikomųjų programų, 
skirtų keleivių ir krovinių vežimui, sistemos valdytoja. 

Ne mažiau svarbu ir tai, kad skyrius siekia užtikrinti įvairių agentūros skyrių ir grupių techninių sprendimų 
nuoseklumą. 

 

PARAIŠKŲ TEIKIMO PROCEDŪRA 

Kad paraiškos būtų galiojančios, kandidatai turi pateikti tinkamai anglų kalba užpildytą ERA paraiškos 
formą. 

Paraiškos turi būti siunčiamos e. paštu jobs@era.europa.eu, temos eilutėje aiškiai nurodant kvietimo 
pareikšti susidomėjimą numerį. 
 
Kad būtų paprasčiau vykdyti atranką, su kandidatais į šią laisvą darbo vietą bus susirašinėjama anglų kalba. 
 
Šis nuolatinis kvietimas pareikšti susidomėjimą yra neterminuotas. 

 

ATRANKOS PROCEDŪRA 

Susidomėję kandidatai gali pateikti paraišką bet kuriai iš III skirsnyje „Atrankos kriterijai“ nurodytų sričių. 
Gautos paraiškos bus vertinamos įprasta tvarka. 

Bus pasirinkti tie kandidatai, kurie geriausiai atitiks atrankos kriterijus. Jų paraiškų dokumentai bus 
saugomi specialioje duomenų bazėje; kai atsiras laisva darbo vieta, atitinkanti atrinkto kandidato profilį, jis 
gali būti pakviestas į pokalbį ir (arba) testą raštu. 

Deleguotojo nacionalinio eksperto darbo vieta gali būti pasiūlyta atsižvelgiant į Agentūros poreikius ir 
turimą biudžetą. Delegavimas bus patvirtintas Agentūros vykdomajam direktoriui ir būsimojo deleguotojo 
nacionalinio eksperto darbdaviui pasikeičiant raštais. 

 

ĮDARBINIMO SĄLYGŲ SANTRAUKA 
1. Šis nuolatinis kvietimas pareikšti susidomėjimą yra susijęs su deleguotojo nacionalinio eksperto 

(DNE) pareigomis. Šis delegavimas nėra įdarbinimas ir nesuteikia pagrindo būti įdarbintam 
Agentūroje. Deleguotasis nacionalinis ekspertas visą delegavimo laikotarpį išlieka savo 
dabartinės darbo vietos darbuotojas ir jo darbdavys jam toliau moka darbo užmokestį. 
Deleguotasis nacionalinis ekspertas turi teisę gauti dienpinigius pagal delegavimo sąlygas, kurias 
galima rasti Europos Sąjungos geležinkelių agentūros Valdybos sprendime Nr. 173, kuriuo 
nustatomos deleguotųjų nacionalinių ekspertų ir nacionalinių profesinio mokymo ekspertų 
delegavimo į Agentūrą taisyklės. 

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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Prieš pateikdamas paraišką kiekvienas kandidatas turėtų įsitikinti, kad jo dabartinis darbdavys 
parems jo kandidatūrą ir visą delegavimo laikotarpį mokės jo darbo užmokestį ir socialinio 
draudimo įmokas. Delegavimas bus patvirtintas Agentūrai ir atitinkamoje valstybėje narėje 
įsikūrusiam darbdaviui pasikeičiant raštais. 
 

2. Deleguotasis nacionalinis ekspertas gali pasinaudoti bendrosiomis ir taikytinoms techninio 
mokymo galimybėmis. 

 

ĮSIPAREIGOJIMAI 

Įsipareigojimas skatinti lygias galimybes 
Ieškodama darbuotojų Agentūra užtikrina lygias 
galimybes ir kviečia teikti paraiškas visus kandidatus, 
atitinkančius tinkamumo ir atrankos kriterijus. 
Kandidatai niekaip neskirstomi pagal pilietybę, 
amžių, rasę, politinius, filosofinius arba religinius 
įsitikinimus, lytį arba seksualinę orientaciją, 
neįgalumą, civilinę būklę arba kitą šeiminę padėtį. 

 

 

DUOMENŲ APSAUGA 

Jūsų pateikiamų duomenų tvarkymo tikslas – 
administruoti jūsų paraišką galimo delegavimo 
Agentūroje tikslais. 

Jūsų asmens duomenys, kuriuos prašome pateikti, 
bus tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 
NR. 2018/1725 dėl asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms, įstaigoms, įstaigoms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB. 

 

 

 

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

