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В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикувано обявление, че предстои освобождаване
на длъжността на заместник-секретар (степени AD 14 - AD 15) на Общия съд на Европейския съюз.
Заместник-секретарят подпомага секретаря на Общия съд във всички дейности, осъществявани от
секретариата, и го замества, когато той е възпрепятстван да изпълнява функциите си.
Заместник-секретарят участва при определяне на целите в работата на секретариата в
съответствие с приоритетите на съда и е натоварен с прилагането на мерките за постигане на тези
цели.
Заместник-секретарят ръководи няколко екипа, натоварени с управлението на деловодството.
Кандидатите, граждани на държава членка на Европейския съюз, трябва:
да имат юридическо образование, удостоверено с диплома от висше училище, както и
задълбочени познания по право на Европейския съюз;
да имат задълбочени познания за съдебните производства, приложими по отношение на
Общия съд;
да имат доказана способност да ръководят голяма административна единица;
да имат многогодишен релевантен за предстоящите функции професионален опит;
да владеят много добре френски език и да имат добри познания по най-малко два други
официални езика на Европейския съюз.
Кандидатурите за заемане на тази длъжност трябва да бъдат получени в секретариата на Общия
съд на Европейския съюз най-късно до 29 ноември 2018 г. единствено по електронна поща на
адрес:
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Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu

[3]

Към кандидатурите следва да се приложи подробна автобиография, в която по-специално да се
посочат всички необходими данни относно гражданството, дипломите за завършено висше
образование, езиковите познания, заеманите понастоящем и по-рано длъжности, както и за
евентуалния съдебен и международен опит на кандидатите.
Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:
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Тагове: Общият съд на Европейския съюз [5]
съд [6]
ЕС [7]
работа [8]
свободна позиция [9]
AD 14 [10]
AD 15 [11]
право [12]
НачалоАктуалноРесурсиИнициативиПредседателство на ЕС

Контакт с Gateway Europe За нас
Copyright © 2003-2020 Europe.bg / ISBN 954-91317-1-8
Source URL: http://www.europe.bg/bg/articles/news/2018/11/07/obshtiyat-sud-na-evropeyskiya-suyuz-obyavyava-svobodnomyasto-za?mini=2020-08
Връзки
[1] http://www.europe.bg/bg/articles/news
[2] http://www.europe.bg/bg/topic/konkursi
[3] mailto:Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu
[4] http://www.europe.bg/sites/default/files/uploads/konkursi/oj_joc_2018_401_a_0001_bg_txt.pdf
[5] http://www.europe.bg/bg/tags/obshtiyat-sud-na-evropeyskiya-suyuz
[6] http://www.europe.bg/bg/tags/sud
[7] http://www.europe.bg/bg/tags/es
[8] http://www.europe.bg/bg/tags/rabota
[9] http://www.europe.bg/bg/tags/svobodna-poziciya
[10] http://www.europe.bg/bg/tags/ad-14
[11] http://www.europe.bg/bg/tags/ad-15
[12] http://www.europe.bg/bg/tags/pravo

2

