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Stalni razpis za prijavo interesa za mandat napotenih 
nacionalnih strokovnjakov 

ERA/SNE/2019/001 

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 v enoti za urad izvršnega direktorja in komuniciranje, za katero 
je odgovoren vodja enote/upravni uslužbenec, ki vodi skupino, na naslednjih področjih: 

› področje A – korporativno upravljanje, upravljanje delovnega programa; 
› področje B – strateško načrtovanje; 
› področje C – obveščanje, organiziranje dogodkov, družbeni mediji, razširjanje in usposabljanje. 

 
Kandidati se lahko prijavijo za eno, dve ali tri področja. 
Kandidati morajo v svojih prijavnih obrazcih agencije ERA jasno navesti, za katero področje/katera 
področja se prijavljajo. 

 

 

II - POGOJI ZA PRIJAVO 

Stalni razpis za prijavo interesa je namenjen kandidatom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje za prijavo: 

 
1. Splošne zahteve: 

› 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; 
› 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; 

                                                           

1 Javna uprava pomeni vse državne upravne službe na centralni, zvezni ali regionalni ravni, kar zajema ministrstva, vladne ali parlamentarne službe, 
sodišča, centralne banke in upravne službe lokalnih organov, ter decentralizirane upravne službe na ravni 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. 
3 Glede 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). 
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› 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 

 
› Področje A – korporativno upravljanje, upravljanje delovnega programa 
› Področje B – strateško načrtovanje 
› Področje C – komuniciranje, organiziranje dogodkov, družbeni mediji, razširjanje in 

usposabljanje 
 
Kandidati za katerega koli od zgornjih profilov morajo imeti izkušnje z vsaj enega od naslednjih področij: 
 

› Za področje A – korporativno upravljanje, upravljanje delovnega programa 
o izkušnje s pripravo in spremljanjem delovnega programa ter poročanjem o njem; 
o izkušnje z načrtovanjem in spremljanjem proračuna, vključno z uporabo namenskih orodij 

(Microsoft Excel/Access itd.); 
o izkušnje z obvladovanjem stroškov; 
o izkušnje s prednostnim (pre)razporejanjem dela in odhodkov v (več)letnem proračunskem 

ciklu; 
o izkušnje z določanjem in spremljanjem kazalnikov uspešnosti v javnem sektorju. 

 
› Za področje B – strateško načrtovanje 

o izkušnje z oblikovanjem/ocenjevanjem/analizo politik v okviru EU; 
o izkušnje s pripravo, izvajanjem in spremljanjem večletnih strategij/načrtov v okviru EU. 

 
› Za področje C – komuniciranje, organiziranje dogodkov, družbeni mediji, razširjanje in 

usposabljanje 
o Organizacija in vodenje projektov, izkušnje s: 

 pomočjo pri razvoju in izvajanju strateških načrtov obveščanja; 
 vodenjem projektov ali podporo pri njem. 

o Izkušnje z delom v mednarodnem okolju: 
 delovne izkušnje v EU ali mednarodnih institucijah ali 
 sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah, pri mednarodnih projektih ipd. 

o Komunikacijske veščine/izkušnje na področju: 
 snovanja, urejanja in upravljanja publikacij; 
 priprave sporočil za javnost in člankov; 
 oblikovanja kampanj za obveščanje; 
 kriznega upravljanja (ali posebno usposabljanje, dokazano s spričevalom); 
 upravljanja računov in profilov na družbenih medijih; 
 ustvarjanja vsebine družbenih medijev (npr. fotografija, video, grafično 

oblikovanje, glasba itd.); 
 priprave tehnične vsebine in/ali medijskih oblik za gradivo za usposabljanje; 
 organizacije dogodkov in/ali tečajev razširjanja/usposabljanja. 
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o Usposabljanje in razširjanje, znanje in izkušnje: 
 dokazano znanje na področju analize nalog in položajev, po možnosti v zvezi z 

operativnimi in/ali vodilnimi položaji v železniški industriji (npr. vodje varnosti, 
generalni direktorji, strojevodje itd.); 

 opredelitev zahtev glede kompetenc in veščin, po možnosti v zvezi z zgoraj 
navedenimi vlogami (npr. kompetence upravljanja varnosti, poznavanje 
zakonodaje EU, itd.); 

 priprava gradiv za usposabljanje v zvezi z železnico (npr. oblikovanje sistemov 
upravljanja varnosti, evropski sistem za upravljanje železniškega prometa 
(ERTMS), kultura varnosti itd.). 

o Izkušnje v zvezi z železnico: 
 tri leta delovnih izkušenj s področja obratovanja železnic; 
 dokazane delovne izkušnje s področja varnosti in interoperabilnosti železnic. 

o Vse ustrezne računalniške veščine: 
 pisarniški programi (npr. MS Office, Libre office, Open office, itd.); 
 programi za vodenje projektov (npr. MS Project, Zoho, itd.); 
 programi s področja namiznega založništva in stavljenja (npr. Adobe InDesign, 

Scribus, QuarkXPress, itd.); 
 urejevalniki rastrske in vektorske grafike (npr. Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Inkscape, Gimp, itd.); 
 urejevalniki videoposnetkov (npr. Adobe Premiere, Final Cut, itd.); 
 znanje programa DRUPAL 7.0/8.0. 

 
Izobrazba/akademske kvalifikacije in druga usposabljanja ter delovne izkušnje morajo biti čim 
natančneje opisane v prijavnem obrazcu agencije ERA. 
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Stalni razpis za prijavo interesa za mandat napotenih 
nacionalnih strokovnjakov 

ERA/SNE/2019/001 

 

Datum objave: 18/11/2019 Rok za prijavo: Ta razpis za prijavo interesa ni 
časovno omejen in NE vsebuje roka za prijavo. 

Vrsta mandata: Napoteni nacionalni strokovnjak 
 

Kraj zaposlitve: Valenciennes, Francija 

Trajanje mandata: Dve leti z možnostjo podaljšanj(a) 
za skupaj največ štiri leta 

Plača: Napoteni nacionalni strokovnjak bo ves čas 
trajanja napotitve ostal zaposlen pri svojem 
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. 

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/SL/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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ENOTA ZA URAD IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN KOMUNICIRANJE 

Enota za urad izvršnega direktorja in komuniciranje skrbi za strateški razvoj agencije z določanjem ključnih 
prednostnih nalog skupaj z enotami agencije, deležniki, upravnim odborom in izvršnim direktorjem. 

Del te enote so: 

› upravljanje organizacije in integriran sistem upravljanja; 
› komunikacija in 
› mednarodni odnosi. 

Njene dejavnosti so povezane z določitvijo in spremljanjem: 

› ustreznih strategij agencije; 
› proračuna in delovnega programa agencije. 

Vse to se izvaja v skladu z vizijo izvršnega direktorja. Skupina za komuniciranje skrbi za opredelitev pravih 
sporočil in uporabo pravih kanalov za spodbujanje ugleda agencije s sporočanjem dejavnosti in dosežkov. 
Prizadeva si tudi za zagotavljanje prave prisotnosti v družbenih medijih ter primerne zunanje in notranje 
komunikacije, zlasti v primeru krize. Ta enota je zadolžena tudi za skrb za mednarodne odnose, 
tj. sodelovanje agencije z deležniki v EU in zunaj nje. 

 

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. 

 
  

mailto:jobs@era.europa.eu
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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). 

 

 

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/SL/TXT/?uri=CELEX:32018R1725

