ETF/REC/22/01
Odborník na rozvoj lidského kapitálu

ODBORNÍK NA ROZVOJ LIDSKÉHO KAPITÁLU (M/Ž)
OZNÁMENÍ VÝBċROVÉHO ěÍZENÍ NA VOLNÉ
PRACOVNÍ MÍSTO
Rezervní seznam – doþasný zamČstnanec – funkþní skupina AD,
tĜída 7
Jste pĜipraveni na další velkou výzvu?
Nadace ETF hledá odborníky na rozvoj lidského kapitálu, kteĜí by pĜispČli k úspČšnému provádČní její
strategie.
Máte pracovní zkušenosti v jedné nebo v nČkolika z tČchto tematických oblastí?

 analýza poptávky po dovednostech / aktivní politiky na trhu práce
 zapojení podnikĤ do rozvoje dovedností
 politiky celoživotního uþení
 politiky a opatĜení v oblasti uþení se prací
Zajímáte se o rozvoj lidského kapitálu a chcete aktivnČ podpoĜit politické reformy v zemích, v nichž
nadace ETF pĤsobí? V takovém pĜípadČ se nám urþitČ ozvČte!

Co je ETF?
Nadace ETF je agenturou EU se sídlem v italském TurínČ. Agentura pomáhá zemím v procesu
transformace a rozvojovým zemím využívat potenciál jejich lidského kapitálu prostĜednictvím reformy
systémĤ vzdČlávání, odborné pĜípravy a pracovního trhu v kontextu politiky vnČjších vztahĤ EU.
Podporujeme zemČ sousedící s EU ve zlepšování jejich systémĤ odborného vzdČlávání a pĜípravy,
analýze znalostních potĜeb a rozvoji jejich pracovních trhĤ. Tím jim pomáháme zvyšovat sociální
soudržnost a dosahovat udržitelnČjšího hospodáĜského rĤstu, což následnČ pĜináší užitek þlenským
státĤm a jejich obþanĤm ve formČ lepších hospodáĜských vztahĤ.

Co nabízíme?
Druh smlouvy: doþasný zamČstnanec – funkþní skupina AD, tĜída 7.
Doba trvání smlouvy: 3 roky, s možností prodloužení – nebo po dobu trvání konkrétního projektu, se
zkušební dobou.
Obvyklý plat pro: pro svobodného zamČstnance se šestiletou pĜíslušnou odbornou praxí: pĜibližnČ
4 690 EUR þistého mČsíþního pĜíjmu; nebo pro zamČstnance se šestiletou pĜíslušnou odbornou praxí,
s pĜíspČvkem za práci v zahraniþí a jedním vyživovaným dítČtem: pĜibližnČ 6 650 EUR þistého
mČsíþního pĜíjmu.
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Co budete dČlat a jak budete pracovat?
Jako odborník na rozvoj lidského kapitálu budete úzce spolupracovat s dalšími odborníky a þleny
týmu. Budete rozvíjet produktivní vztahy založené na spolupráci, a to v rámci nadace ETF i mimo ni.
PĜi kontaktech s rĤznými zúþastnČnými stranami využijete své ústní a písemné komunikaþní
dovednosti. Jste velmi dobĜe organizovaný, nadšený a proaktivní týmový hráþ otevĜený všemu
novému.
Zapojíte se do jednoho nebo nČkolika projektĤ nadace ETF zamČĜených na témata definovaná v její
strategii.
Budete odpovídat za tyto úkoly:



podpora vývoje politik v jedné nebo nČkolika z výše uvedených tematických oblastí



podpora monitorování politik v oblasti rozvoje lidského kapitálu a generování politického
poradenství



pĤsobení jako styþný úĜedník pro urþitou zemi: rozvoj a udržování vztahĤ se zúþastnČnými
stranami v konkrétní zemi



pĜispívání k plánování programĤ EU a procesĤm politického dialogu v oblasti rozvoje lidského
kapitálu



využití kvantitativních a kvalitativních dĤkazĤ o tematickém vývoji a vývoji jednotlivých zemí jako
souþást studií/pĜezkumĤ otázek týkajících se rozvoje lidského kapitálu



sdílení znalostí prostĜednictvím rĤzných médií a zapojení zúþastnČných stran pomocí inovativních
metod, vþetnČ usnadĖování akcí, využívání sociálních médií a vytváĜení sítí



navazování kontaktĤ a partnerská spolupráce se službami EU, partnerskými zemČmi a
mezinárodním spoleþenstvím

Budete cestovat do zemí, ve kterých nadace ETF pĤsobí, a do þlenských státĤ EU.

Kritéria zpĤsobilosti
Abyste byli považováni za zpĤsobilé, musíte k datu uzávČrky pro podávání pĜihlášek splĖovat tyto
požadavky:
1

být státním pĜíslušníkem jednoho z þlenských státĤ Evropské unie nebo zemČ, kde nadace ETF
pĤsobí, s výjimkou BČloruska a Ruské federace;
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v plném rozsahu požívat svých obþanských práv;

3

mít splnČné všechny zákonné povinnosti ve vztahu k vojenské službČ;

4

být fyzicky zpĤsobilí k plnČní úkolĤ spojených s pracovním místem;

5

mít vzdČlání na úrovni odpovídající ukonþenému vysokoškolskému studiu v délce nejménČ þtyĜ
let doložené diplomem, a následnou odbornou praxi v délce nejménČ šesti let,
nebo
mít vzdČlání odpovídající ukonþenému vysokoškolskému studiu v délce nejménČ tĜí let doložené
diplomem, a následnou odbornou praxi v délce nejménČ sedmi let;
V potaz budou brány pouze diplomy, které byly udČleny v þlenských státech EU nebo které byly
uznány formou osvČdþení vystaveného orgány v dotþených þlenských státech.
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6

mít dĤkladnou znalost jednoho z úĜedních jazykĤ Evropské unie (úroveĖ C1 ve všech aspektech,
jak ji vymezuje spoleþný evropský referenþní rámec pro jazyky) a uspokojivou znalost dalšího
jazyka Evropské unie (úroveĖ B2 ve všech aspektech dle uvedeného rámce) v rozsahu nutném
pro výkon pracovních povinností.

Kritéria výbČru
Uchazeþ by mČl mít:

Profesionální zkušenost



nejménČ šest let odborné praxe v prĤbČhu uplynulých 10 let v oboru rozvoje lidského kapitálu v
souladu s þástí: Co budete dČlat a jak budete pracovat?,



v rámci šestileté praxe v oblasti rozvoje lidského kapitálu – nejménČ tĜi roky v jedné nebo nČkolika
z výše uvedených tematických oblastí nadace ETF



pracovní zkušenosti v ekonomikách v procesu transformace a/nebo v rozvojových ekonomikách
nebo v rámci práce pro nČ

Technické znalosti a dovednosti



velmi dobrá znalost rozvoje lidského kapitálu v jedné nebo nČkolika z výše uvedených tematických
oblastí nadace ETF



velmi dobré znalosti a dovednosti v oblasti procesĤ politického poradenství, nástrojĤ a prostĜedkĤ
v oblasti rozvoje lidského kapitálu,



velmi dobré znalosti a dovednosti v oblasti monitorování a hodnocení v tematických oblastech
nadace ETF,



velmi dobré dovednosti pĜi uplatĖování politik EU a globálních politik v rámci programĤ a nástrojĤ v
kontextu rozvojové spolupráce,



velmi dobré dovednosti v oblasti vytváĜení sítí a partnerství s mezinárodními organizacemi,



digitální dovednosti



znalost angliþtiny: úroveĖ C1 ve všech aspektech podle spoleþného evropského referenþního
rámce pro jazyky.

Velmi dobré sociální dovednosti v tČchto oblastech:



pĜizpĤsobivost,



analýzy,



mezikulturní povČdomí a citlivost



navazování vztahĤ založených na spolupráci,



ústní a písemná komunikace,



organizace vlastní þinnosti.

Výhody



znalosti a dovednosti v jedné nebo nČkolika prĤĜezových oblastech rozvoje lidského kapitálu:
digitální, zelená, genderová
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arabština, francouzština nebo ruština: úroveĖ B2 ve všech oblastech podle referenþního rámce pro
jazyky,

Podávání pĜihlášek
UzávČrka pro podání pĜihlášek je 18. kvČtna 2022 ve 23:59 (turínského þasu).
PĜihlášky podávejte prostĜednictvím internetových stránek nadace ETF v oddíle „About“ a dále v
oddíle „Recruitment“.
UchazeþĤm se dĤraznČ doporuþuje, aby zaslání pĜihlášky neodkládali na poslední den, neboĢ
pĜetížení internetu þi porucha internetového pĜipojení by mohly zpĤsobit problémy pĜi podání pĜihlášky.
Nadace ETF nemĤže nést odpovČdnost za jakékoli zpoždČní zpĤsobené takovými problémy.
Formální náležitosti
Do data uzávČrky musíte pĜedložit všechny dokumenty uvedené níže, a to nejlépe v angliþtinČ:



prĤvodní dopis o délce nejvýše jedné strany s vysvČtlením, proþ máte o tuto pozici zájem, a
uvedením tematické oblasti (tematických oblastí), ve které (kterých) byste chtČli pĤsobit



životopis ve formátu Europass,

ChtČli bychom vás upozornit, že do výbČrového Ĝízení budou zaĜazeny pouze pĜihlášky podané
on-line prostĜednictvím internetových stránek nadace ETF, v souladu s výše uvedenými
formálními požadavky a s uvedením tematické oblasti (tematických oblastí).

VýbČr
VýbČrové Ĝízení se skládá ze tĜí následných fází:

Fáze 1 – PĜezkoumání pĜihlášek
1.1 ZpĤsobilost
Náborový tým pĜezkoumá všechny pĜihlášky. Do další fáze postoupí pouze ty pĜihlášky, které splĖují
všechna kritéria zpĤsobilosti a formální náležitosti.

1.2 VýbČr uchazeþĤ k pohovorĤm a písemným testĤm
Na základČ informací uvedených v životopisu výbČrová komise posoudí pĜihlášky z hlediska odborné
praxe, požadovaných odborných dovedností a výhod. Uchazeþi, kteĜí pĜedložili nejlepší pĜihlášky,
budou pozváni k pohovoru a písemnému testu. Oþekává se, že bude pozváno pĜibližnČ šest
uchazeþĤ.
ETF oþekává vysoký poþet pĜihlášek. V dĤsledku toho bude náborový tým kontaktovat pouze
uchazeþe zaĜazené do užšího výbČru. PĜedpokládá se, že probČhne v þervnu 2022.

Fáze 2 – Pohovory a písemné testy
VýbČrová komise posoudí odbornou praxi a dovednosti uchazeþĤ požadované pro danou pozici a pro
místo doþasného zamČstnance EU prostĜednictvím pohovoru a písemného testu. NejménČ jedna þást
testĤ bude hodnocena anonymnČ. Pohovor a písemný test se uskuteþní primárnČ v angliþtinČ.
Po dokonþení této fáze pĜedloží komise Ĝediteli nadace ETF seznam uchazeþĤ, kteĜí podle komise
nejlépe odpovídají kritériím výbČru – tj. získali minimálnČ:

04



70 % bodĤ udČlovaných za sociální dovednosti a



70 % bodĤ udČlovaných za odborné dovednosti a pĜíslušnou odbornou praxi.

PĜedpokládá se, že tato fáze probČhne od poloviny þervna do poloviny þervence 2022. MĤže být
uskuteþnČna na dálku.

Fáze 3 – Rezervní seznam
Po zvážení návrhu výbČrové komise vytvoĜí Ĝeditel nadace ETF rezervní seznam sௗnejvhodnČjšími
uchazeþi.
Tento seznam bude platný do 31.ௗprosince 2023. Jeho platnost mĤže být prodloužena rozhodnutím
Ĝeditele. ZaĜazení na seznam není zárukou nabídky pracovního místa.
Jakmile se taková pracovní pozice uvolní nebo bude potĜeba ji obsadit, mĤže ji Ĝeditel nabídnout
uchazeþi ze seznamu, jehož profil vௗdanou chvíli nejlépe odpovídá potĜebám nadace ETF.

Práce výbČrové komise
Práce a jednání výbČrové komise jsou pĜísnČ dĤvČrné a jakýkoli kontakt s jejími þleny je zakázaný.
Jejich kontaktování pĜedstavuje dĤvod pro vylouþení z výbČrového Ĝízení.

Smluvní podmínky
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva je buć a) pevnČ stanovena na dobu tĜí let a je možné ji prodloužit, nebo je b) na
dobu trvání konkrétního projektu. Zkušební doba je stanovena na devČt mČsícĤ.
Smlouvy s doþasnými zamČstnanci jsou v souladu s þl. 2 písm. f) pracovního Ĝádu ostatních
zamČstnancĤ Evropské unie. Podle tohoto typu smlouvy je zamČstnanec vázán pracovním Ĝádem
ostatních zamČstnancĤ a pĜíslušnými provádČcími pravidly.
Nadace ETF bude nabídnutou pracovní smlouvou vázána pouze v pĜípadČ, kdy úspČšný uchazeþ
pĜed jejím podpisem:



pĜedložil originály nebo ovČĜené kopie všech pĜíslušných dokumentĤ, které dokládají jeho/její
zpĤsobilost, vþetnČ výpisu z rejstĜíku trestĤ,



absolvoval povinnou lékaĜskou prohlídku potvrzující, že splĖuje standard fyzické zdatnosti
potĜebný k výkonu pracovních povinností,



informoval nadaci ETF o jakémkoli skuteþném þi možném stĜetu zájmĤ, který by mohl ohrozit
jeho/její nezávislost nebo o jakémkoli jiném stĜetu zájmĤ.

Kontinuita zamČstnanosti mezi agenturami EU
Pokud má úspČšný uchazeþ v souþasnosti smlouvu jako doþasný zamČstnanec podle þl. 2 písm. f) a
pokud splĖuje kritéria pro pĜevedení na základČ podmínek pracovního Ĝádu ostatních zamČstnancĤ,
pak je upravitelná šíĜka pásma pro tuto pracovní pozici AD 6 až AD 8.

Plat a pĜíspČvky
V závislosti na osobní situaci mohou mít zamČstnanci nárok na rĤzné pĜíspČvky jako pĜíspČvek za práci
v zahraniþí, pĜíspČvek na domácnost, pĜíspČvek na vyživované dítČ, pĜíspČvek na vzdČlání atd. Plat se
daní srážkou u zdroje ve prospČch Evropského spoleþenství a nepodléhá zdanČní v þlenských státech.
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Další informace
Dokumenty poskytnuté v prĤbČhu výbČrového Ĝízení nebudou uchazeþĤm vráceny, ale budou ve
složce v nadaci ETF uchovány tak dlouho, jak si to postup vyžádá, a poté se skartují.
Na všechny osobní údaje poskytnuté pro toto výbČrové Ĝízení se vztahují právní pĜedpisy EU týkající
se ochrany osobních údajĤ a dĤvČrnosti.
Více informací najdete v oddíle Prohlášení o ochranČ osobních údajĤ na internetových stránkách
nadace ETF.
Uchazeþi, kteĜí mají za to, že byly jakýmkoli rozhodnutím týkajícím se výbČrového Ĝízení poškozeny
jejich zájmy, mohou pĜedložit stížnost podle pokynĤ dostupných na internetových stránkách nadace
ETF.

POZNÁMKY: V pĜípadČ nesrovnalostí mezi jednotlivými jazykovými verzemi se za správnou považuje
anglická verze.
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