Europe Direct Nitra

Kariéra v EÚ

Nitra, SPU, 5.12.2012

• Člen celoeurópskej siete informačných centier Europe
Direct
• Hostiteľská organizácia - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
• Poskytuje informácie občanom o EÚ a organizuje
podujatia pre rôzne cieľové skupiny – diskusie o
európskych témach
• Bezplatné tlačené brožúrky o EÚ
• Možnosť prezenčného štúdia a zapožičania literatúry z
knižničného fondu ED – knižnica Agroinštitútu

Agnė Martikonienė @ Huw Davies

Internetové kníhkupectvo
EU Bookshop
•
•
•
•
•

bookshop.europa.eu
on-line prístup k publikáciám EÚ
objednať platené a neplatené publikácie
stiahnuť v PDF formáte
platené objednávky vybavuje obchodný
zástupca Úradu pre publikácie

Sieť informačných centier ED v SR

EUR-lex brána k právu EÚ
•
•
•
•

eur-lex.europa.eu
vo všetkých úradných jazykoch EÚ
nahliadať do Úradného vestníka EÚ
vyhľadávať právne predpisy a iné
dokumenty EÚ

Prečo EPSO?
Čo ponúka práca pre EÚ?

• Celoživotnú kariéru pozostávajúcu z rôznych pracovných
náplní
• Pracovné prostredie motivujúce k výučbe nových jazykov
a zručností
• Príležitosť žiť a pracovať v zahraničí a spolupracovať
s kolegami z celej Európy
• Atraktívny plat a balík zamestnaneckých výhod
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Aké predpoklady?
•
•
•
•

Motivácia pracovať pre EÚ
Dobré analytické, organizačné a komunikačné zručnosti
Rýchla adaptácia na rôzne typy prostredí
Orientácia na výkon a výsledky, schopnosť pracovať v
multikultúrnom tíme
• Ochota prehlbovať svoje profesionálne a jazykové
znalosti a zručnosti

Kategórie zamestnancov EÚ
• S trvalým pracovným pomerom
- administrátori (AD)
- asistenti (AST)
- Na dobu určitú
- zamestnanci s kontraktom na dobu určitú (CA)
• Dočasní zamestnanci
- zamestnanci na obdobie max. 6 rokov (Temp)
• Stážisti

Administrátori
• zamestnaní v oblasti navrhovania politík a uplatňovania
právnych predpisov EÚ, analýz a poradenstva
• právo, rozpočet, ekonomika, obchodné rokovania s
tretími krajinami, zastupovanie EÚ na medzinárodných
fórach...
• pestrá paleta kariérnych príležitostí pre vysokoškolských
absolventov odborov verejnej správy, práva, financií,
ekonómie, komunikácií, vedeckých a mnohých ďalších
odborov

Zamestnanci na kontrakt
•
•
•

manuálne a administratívne podporné úlohy
v prípade potreby však môžu doplniť kapacity v špecializovaných
oblastiach, ak nie je dostatok AD/ AST s požadovanou kvalifikáciou
Zmluva na stanovené maximálne obdobie, obvykle 6 –12 mesiacov v
závislosti od typu vykonávanej práce

4 funkčné skupiny zmluvných zamestnancov
• manuálne a administratívne úlohy v rámci podporných služieb
• kancelárske alebo sekretárske úlohy
• výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a podobné úlohy
• administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy

Asistenti
• prevažne podporná funkcia (sekretárske, administratívne,
finančné a komunikačné úlohy, vývoj politiky a jej
uplatňovanie, atď.)
• hrajú dôležitú úlohu pri vnútornom riadení inštitúcií,
najmä v rozpočtových, finančných a personálnych
otázkach, v oblasti výpočtovej techniky a pri správe
dokumentov

Dočasní zamestnanci
• široká škála vysoko špecializovaných alebo dočasných
úloh
• zmluvné obdobie maximálne 6 rokov
• o miesto zamestnanca na dobu určitú sa možno
uchádzať aj v on-line databáze EU CV online, ktorú
spravuje GR pre ľudské zdroje
• výberové konania na zamestnancov na dobu určitú
vykonávajú jednotlivé inštitúcie a agentúry samostatne,
t. j. nie cez EPSO.
• niektoré inštitúcie zamestnávajú miestny personál na
veľmi krátke obdobie (maximálne 6 mesiacov), a to
prostredníctvom pracovných agentúr
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Stáže
•

•

•

•

Ročné cykly

EÚ dáva každoročne príležitosť vyše 1 200 mladým ľuďom zlepšiť
svoje odborné a osobnostné predpoklady a svoje znalosti o Únii
prostredníctvom stáží
stáže pre mladých vysokoškolských absolventov v trvaní troch až
piatich mesiacov organizujú Európsky parlament, Rada, Komisia,
Súdny dvor, Výbor pre sociálne a hospodárske záležitosti, Výbor
regiónov a Európsky ombudsman
podmienkou účasti na stáži je ukončenie bakalárskeho stupňa
vysokoškolského štúdia, na základe čoho dostávajú stážisti podobné
úlohy ako služobne nižšie postavení AD
za riadenie stáží sú zodpovedné jednotlivé inštitúcie a bližšie
informácie o týchto programoch, ako aj o podmienkach účasti,
nájdete na ich webových stránkach.

Competition structure – by type

Kde sa prihlásiť

Kde sa prihlásiť

3

CBT – testy na počítači

Web
• Development of content
for new Facebook pages.
• Updating of news +
information on EPSO
website.
•Improvements to EPSO
website.

• Test logického myslenia - verbálny
• Test matematických schopností
• Test logického myslenia - abstraktný
• Posúdenie situácie
• AST: Profesionálne zručnosti
• Lingvisti: Jazykové zručnosti
• (Znalosti o EÚ sa už nepreverujú osobitným testom)

CBT – testy na počítači
• Test logického myslenia - verbálny
• Test matematických schopností
• Test logického myslenia - abstraktný

http://europa.eu/epso/discover/prepa_
test/sample_test/index_en.htm

• Posúdenie situácie (nie je vyraďujúci)
• AST: Profesionálne zručnosti
• Lingvisti: Jazykové zručnosti

• (Znalosti o EÚ sa už nepreverujú osobitným testom)

v EN, FR alebo DE

Test logického myslenia - verbálny
Po vážnych nehodách v Rumunsku a Španielsku rozhodla EÚ o potrebe zavedenia
osobitnej smernice na reguláciu prevádzky skladísk banského odpadu. Vážnu hrozbu
predstavujú najmä staré zariadenia, ktoré sú už dnes zatvorené. Tam, kde to bude
potrebné, by sa mala do 4 rokov uskutočniť rekultivácia a mali by ju hradiť ťažobné
spoločnosti produkujúce odpad. Tento bod je osobitne dôležitý pre nové členské štáty
zo strednej Európy, kde mnoho banských spoločností už dlhodobo zanedbáva bezpečnostné štandardy. V budúcnosti, vždy, keď sa otvorí skladisko odpadu, bude potrebné
zložiť finančnú zábezpeku, čím sa zaručí, že sa počas používania a po ukončení
prevádzky tejto skládky budú dodržiavať požiadavky na rekultiváciu, a to nielen
samotnej skládky, ale aj všetkých priamo dotknutých území.
Čo sa dá vydedukovať z textu?
a) Španielsko dlhodobo zanedbáva bezpečnostné štandardy týkajúce sa banského odpadu
b) EÚ v súčasnosti nemá pravidlá, týkajúce sa environmentálnej prevádzky skladísk odpadu
c) Riziko nehôd je vyššie v niektorých skladiskách v strednej Európe
d) Dvojnásobný nárast počtu nehôd v posledných rokoch podnietil EÚ na prípravu novej
legislatívy

Test logického myslenia - verbálny
Po vážnych nehodách v Rumunsku a Španielsku rozhodla EÚ o potrebe zavedenia
osobitnej smernice na reguláciu prevádzky skladísk banského odpadu. Vážnu hrozbu
predstavujú najmä staré zariadenia, ktoré sú už dnes zatvorené. Tam, kde to bude
potrebné, by sa mala do 4 rokov uskutočniť rekultivácia a mali by ju hradiť ťažobné
spoločnosti produkujúce odpad. Tento bod je osobitne dôležitý pre nové členské štáty
zo strednej Európy, kde mnoho banských spoločností už dlhodobo zanedbáva
bezpečnostné štandardy. V budúcnosti, vždy, keď sa otvorí skladisko odpadu, bude
potrebné zložiť finančnú zábezpeku, čím sa zaručí, že sa počas používania a po ukončení
prevádzky tejto skládky budú dodržiavať požiadavky na rekultiváciu, a to nielen samotnej
skládky, ale aj všetkých priamo dotknutých území.
Čo sa dá vydedukovať z textu?
a) Španielsko dlhodobo zanedbáva bezpečnostné štandardy týkajúce sa banského odpadu
b) EÚ v súčasnosti nemá pravidlá, týkajúce sa environmentálnej prevádzky skladísk odpadu
c) Riziko nehôd je vyššie v niektorých skladiskách v strednej Európe
d) Dvojnásobný nárast počtu nehôd v posledných rokoch podnietil EÚ na prípravu novej
legislatívy

Test matematických schopností
V roku 2001 bol počet počítačov pripadajúcich na 100 obyvateľov v Krajine V o 5 menší než
v roku 2002. Koľko obyvateľov mala v roku 2001 Krajina V ?

Počet PC (v
miliónoch)

Počet PC na 100
obyvateľov

Podiel zamestnanej
populácie, ktorá
používa PC v práci

2001

2002

2002

2001

2002

Krajina I

2

3

25

51%

53%

Krajina II

3

3

58

70%

75%

Krajina III

20

21

35

45%

45%

Krajina IV

2

2

40

43%

50%

Krajina V

11

13

25

50%

60%

Krajina VI

1

1

59

66%

56%
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Test logického myslenia - abstraktný
Vyberte, ktorý z obrazcov by mal logicky nasledovať v rade:

Test schopností posúdiť situáciu

Test logického myslenia - abstraktný
Vyberte, ktorý z obrazcov by mal logicky nasledovať v rade:

Test schopností posudzovať situáciu

Prosím posúďte nasledujúcu situáciu a zo 4 možností vyberte tie, ktoré považujete za
najefektívnejšie a najmenej efektívne riešenie situácie:

Prosím posúďte nasledujúcu situáciu a zo 4 možností vyberte tie, ktoré považujete za
najefektívnejšie a najmenej efektívne riešenie situácie:

Strávili ste dlhý čas prípravou správy, ktorú má prezentovať váš nadriadený. Váš
starší a skúsenejší kolega vám však povie, že viaceré časti vašej správy by sa
mali prerobiť. Čo urobíte?

Strávili ste dlhý čas prípravou správy, ktorú má prezentovať váš nadriadený. Váš
starší a skúsenejší kolega vám však povie, že viaceré časti vašej správy by sa
mali prerobiť. Čo urobíte?

a) Niektoré z kolegových návrhov zapracujete, ale väčšinu originálu ponecháte,
pretože ste presvedčený o kvalite správy
b) Rešpektujete kolegovu väčšiu skúsenosť a zapracujete všetky zmeny, ktoré
vám navrhol
c) Poďakujete kolegovi za návrhy, ale žiadnu z navrhovaných zmien
nezapracujete, pretože ste presvedčený, že originál je lepší
d) Prediskutujete s kolegom všetky zmeny, ktoré navrhol, objasníte si dôvody,
prečo tie zmeny navrhol a na základe argumentov sa rozhodnete, čo zmeníte

a) Niektoré z kolegových návrhov zapracujete, ale väčšinu originálu ponecháte,
pretože ste presvedčený o kvalite správy
b) Rešpektujete kolegovu väčšiu skúsenosť a zapracujete všetky zmeny, ktoré
vám navrhol
c) Poďakujete kolegovi za návrhy, ale žiadnu z navrhovaných zmien
nezapracujete, pretože ste presvedčený, že originál je lepší
d) Prediskutujete s kolegom všetky zmeny, ktoré navrhol, objasníte si dôvody,
prečo tie zmeny navrhol a na základe argumentov sa rozhodnete, čo zmeníte

Test schopností posudzovať situáciu

Výsledky CBT testov

Prosím posúďte nasledujúcu situáciu a zo 4 možností vyberte tie, ktoré považujete za
najefektívnejšie a najmenej efektívne riešenie situácie:

Strávili ste dlhý čas prípravou správy, ktorú má prezentovať váš nadriadený. Váš
starší a skúsenejší kolega vám však povie, že viaceré časti vašej správy by sa
mali prerobiť. Čo urobíte?
a) Niektoré z kolegových návrhov zapracujete, ale väčšinu originálu ponecháte,
pretože ste presvedčený o kvalite správy
b) Rešpektujete kolegovu väčšiu skúsenosť a zapracujete všetky zmeny, ktoré
vám navrhol
c) Poďakujete kolegovi za návrhy, ale žiadnu z navrhovaných zmien
nezapracujete, pretože ste presvedčený, že originál je lepší
d) Prediskutujete s kolegom všetky zmeny, ktoré navrhol, objasníte si dôvody,
prečo tie zmeny navrhol a na základe argumentov sa rozhodnete, čo zmeníte

Dear Mr Magyar,
Thank you for participating in the EPSO/AD/230/12 (AD5) - EPSO/AD/231/12 (AD7) - Administrators
competition. This letter is to notify you of the results you obtained in the admission tests.
I am pleased to inform you that you have obtained the required pass marks.
Your marks are as follows:
Test a) Verbal reasoning: 16/20 (pass mark: 10)
Test b) Numerical reasoning: 9/10
Test c) Abstract reasoning: 6/10
Total for tests b) and c): 15/20 (aggregate pass mark: 10)
Test d) Situational Judgement Test: 33/40 (pass mark: 24)
Total: 64/80
The results of test d) (Situational Judgement Test) break down in five different single scores. More specifically,
five core competencies are tested in the SJT with each of them generating a single score (from 0 to 10 points).
Your results for test d) are as follows:
Resilience: 7.5
Prioritising and Organising: 8.125
Analysis and Problem Solving: 9.375
Working with Others: 8.125
Delivering Quality and Results: 8.125
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Výsledky CBT testov
• Dear Mr Magyar,
I regret to inform you that you have not been successful in
reaching the Assessment Centre phase for the above competition.
The candidates who have been invited to the Assessment Centre
phase obtained a minimum total of 68 points in the admission tests.
Given that your score was lower than this, the Selection Board did
not examine your file.
I am pleased to inform you that you have been successful in
reaching the Assessment Centre phase for the above competition.
The candidates who have been invited to the Assessment Centre
phase obtained a minimum total of 68 points in the admission tests.

•
•
•
•
•
•
•

Hodnotiace centrum
•
•
•
•
•

Prípadová štúdia vo vybranom odbore
Praktické cvičenie súvisiace s odborom
Štruktúrovaný pohovor
Profilový pohovor
Skupinové cvičenie

Prípadová štúdia

Praktické cvičenie

Príprava správy na základe informácií z dokumentov (EN, FR,
DE)
Zameraná na testovanie špecifických odborných znalostí a
zručností
Množstvo dokumentov, relatívne obmedzený časový priestor

• Príprava tlačovej správy/ ústnej prezentácie
na základe informácií z dokumentov
• Zameraná na schopnosť zvoliť si priority,
rýchlo sa rozhodovať a zorganizovať
• Množstvo dokumentov, relatívne obmedzený
časový priestor
• Prezentácia / tlačová správa v rodnom jazyku

Vypracujte stručné zhrnutie situácie: Na ktoré kľúčové oblasti sa
zameriava EÚ v balkánskom regióne?
Aké postupy navrhujete pri riešení kľúčových problémov v
balkánskom regióne?
Aké sú vaše dlhodobé odporúčania, ak vezmete do úvahy názor
všetkých zainteresovaných strán?
Ako by ste vylepšili audit v spomínaných oblastiach?

Štruktúrovaný pohovor
•
•
•
•

Úvodné predstavenie (2 min)
Motivácia pracovať pre EÚ
Prečo máme zamestnať práve vás?
Dostali ste sa v súčasnom alebo minulých
zamestnaniach do konfliktu so svojim
šéfom/kolegom? (prečo vznikol konflikt, čo ste
podnikli na jeho riešenie, ako to skončilo, s odstupom
času, robili by ste niečo ináč?
• Dostali ste sa do situácie, keď ...

Profilový pohovor
• Zameraný na predošlé pracovné
skúsenosti v danom odbore
• "v CV uvádzate, že ste pracovali pre firmu
XY ako tlačový tajomník – čo presne
zahŕňala vaša pracovná náplň?"
25-30 minút, v EN

45 min, in EN
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Skupinové cvičenie
•
•
•
•
•

•

Riešenie prezentovaného problému v spolupráci s ďalšími
kandidátmi (t.j. konkurentmi ☺)
Simulovaná pracovná porada s fiktívnym (ale work-related)
problémom
Testujú sa interpersonálne zručnosti, schopnosť jasne prezentovať
svoje nápady, argumentácia atď.
6-8 ľudí, 15 minút na prípravu, 45 minút prezentácia, in EN
Ste členom pracovnej skupiny, ktorá má posúdiť možnosti, ako
zatraktívniť triedenie/recykláciu odpadu v niektorých členských
krajinách EÚ
Posúďte predložené riešenia a vyberte tie, ktoré odporúčate
realizovať okamžite a tie, ktoré sa budú realizovať neskôr

EU Careers – nová značka

Rezervný zoznam
•
•
•
•

•

Zoznam úspešných kandidátov, z ktorých si inštitúcie EÚ vyberajú
nových zamestnancov
Nie je automatickou zárukou, že kandidáta EÚ zamestná
Platnosť RL je 1 rok od oficiálneho zverejnenia výsledkov, môže sa
však predlžovať
Inštitúcie EÚ si tento zoznam pozerajú a hľadajú kandidátov, ktorých
profesionálne/jazykové atď. schopnosti najviac zodpovedajú ich
požiadavkám
Ak inštitúcia prejaví o kandidáta záujem, osloví ho a pozve na
pohovor, na základe pohovoru rozhodne, či mu ponúkne
zamestnanie

Web 2.0
• Facebook a Twitter
• Správy o nových
pracovných ponukách v
EÚ a výberových
procedúrach
• Príbehy úspešných
kandidátov

Kariéra v EÚ
Ďakujem za pozornosť.
Tatiana Kobidová
Europe Direct Nitra
Akademická 4, Nitra
europedirect@agroinstitut.sk
Tel.: 037/79 10 290

Agnė Martikonienė @ Huw Davies
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