
 
 
 
 

ETF/REC/22/01 
Žmogiškojo kapitalo pl tros ekspertas 

 
 

 
 

 01 

ŽMOGIŠKOJO KAPITALO PL TROS EKSPERTAS 
PRANEŠIMAS APIE LAISV  DARBO VIET  

Rezervo s rašas – AD pareig  grup s 7 lygio laikinasis darbuotojas 

Ar esate pasireng  kitam dideliam išbandymui?  

Europos mokymo fondas (ETF) ieško žmogiškojo kapitalo pl tros (ŽKP) ekspert , kurie gal t  prisid ti 
prie s kmingo ETF strategijos vykdymo.  

Ar turite darbo patirties vienoje ar keliose iš ši  temini  sri i : 

 g dži  paklausos analiz   ir (arba) aktyvi darbo rinkos politika; 

 moni  traukimas  g dži  ugdym ; 

 mokymosi vis  gyvenim  politika; 

 mokymosi darbo vietoje politika ir veiksmai. 

Gal entuziastingai domit s žmogiškojo kapitalo pl tra ir nor tum te prisid ti prie šali , kuriose veikia 
ETF, politikos reform ? Jei taip, prašome atsiliepti. 

Kas yra ETF?  

ETF yra ES agent ra, sik rusi Turine (Italija). Vadovaudamasis ES išor s santyki  politika, ETF 
padeda pereinamojo laikotarpio ir besivystan ioms šalims panaudoti savo žmogišk j  kapital  
reformuojant švietimo, mokymo ir darbo rinkos sistemas. 

Su ES besiribojan ioms šalims padedame tobulinti j  profesinio rengimo ir mokymo sistemas, 
analizuoti g dži  poreikius ir pl toti j  darbo rinkas. Taip padedame joms didinti socialin  sanglaud  ir 
užtikrinti tvaresn  ekonomikos augim , o tai atitinkamai yra naudinga valstyb ms nar ms ir j  
pilie iams, nes yra gerinami ekonominiai santykiai. 

K  si lome?  

Sutarties r šis – AD pareig  grup s 7 lygio laikinasis darbuotojas. 
Sutarties trukm  – 3 metai (su galimybe sutart  prat sti) arba konkretaus projekto trukm s laikotarpis, 
taikant bandom j  laikotarp . 
Tipinis atlyginimas – šeimos neturin io darbuotojo, turin io 6 met  atitinkamo darbo patirt , yra apie 
4 690 EUR per m nes  atskai ius mokes ius; darbuotojo, turin io 6 met  atitinkamo darbo patirt , 
gaunan io ekspatriacijos išmok  ir turin io vien  vaik , darbo užmokestis – apie 6 650 EUR per 
m nes  atskai ius mokes ius. 
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Kokios bus j s  užduotys ir kaip dirbsite? 

Eidami ŽKP eksperto pareigas, glaudžiai bendradarbiausite su kitais ekspertais ir komandos nariais; 
pl tosite našius ir bendradarbiavimu grindžiamus santykius su kitais ETF skyriais ir išor s subjektais; 
pasitelk  bendravimo žodžiu ir raštu g džius, palaikysite ryšius su vairiomis suinteresuot j  šali  
grup mis; b site gerai organizuotas ir pla i  paži r , entuziastingas ir iniciatyvus komandos narys; 

dalyvausite viename ar daugiau ETF projekt , kuriuose daugiausia d mesio skiriama ETF strategijoje 
apibr žtoms temoms. 

B site atsakingas už: 

 pagalb  formuojant politik  vienoje ar keliose pirmiau nurodytose temin se srityse; 

 pagalb  vykdant ŽKP politikos steb sen  ir politini  konsultacij  rengim ; 

 šalies ryši  palaikymo pareig no veikl  – ryši  su konkre ios šalies suinteresuotaisiais subjektais 
pl tojim  ir palaikym ; 

 pagalb  ŽKP ES programavimo ir politinio dialogo proces  sri i  veikloje; 

 kiekybini  ir kokybini  su temine arba šalies pl tros sritimi susijusi  duomen , reikaling  ŽKP 
veiklos sri i  tyrimams ir (arba) perži roms, taikym ; 

 dalijim si žiniomis pasitelkiant vairias priemones ir suinteresuot j  subjekt  traukim   veikl , 
taikant novatoriškus metodus, be kita ko, prisidedant prie rengini  organizavimo, taip pat 
naudojantis socialine žiniasklaida ir tinklais; 

 ryši  k rim  ir bendradarbiavim  su Europos S jungos tarnybomis, šalimis partner mis ir 
tarptautine bendruomene; 

keliausite  šalis, kuriose dirba ETF, ir  ES valstybes nares; 

Tinkamumo kriterijai 

Tinkamas kandidatas paskutin  paraišk  teikimo dien  privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

1 b ti vienos iš Europos S jungos valstybi  nari  arba vienos iš valstybi , kuriose ETF vykdo savo 
veikl , pilietis, išskyrus Baltarusij  ir Rusij ; 

2 tur ti visas pilie io teises; 

3 b ti vykd s visas su karo tarnyba susijusi  teis s akt  nustatytas prievoles; 

4 b ti tinkamos fizin s formos vykdyti su pareigybe susijusias užduotis; 

5 tur ti diplomu patvirtint  bent ketveri  met  universitetin  išsilavinim  ir bent 6 met  profesin  
patirt  

arba 
tur ti diplomu patvirtint  bent trej  met  universitetin  išsilavinim  ir bent 7 met  profesin  patirt ; 

Priimami tik tie diplomai, kurie yra išduoti ES valstyb se nar se arba kuri  lygiavertiškum  
patvirtinan i  pažym  yra išdavusios toki  valstybi  nari  institucijos. 

6 Gerai mok ti vien  iš S jungos kalb  (visas kalbin s veiklos r šis C1 lygiu pagal Bendr  Europos 
kalb  mok jimo orientacin  sistem  (CEFRL) ir pakankamai gerai mok ti kit  S jungos kalb  
(visas kalbin s veiklos r šis B2 lygiu pagal CEFRL), kiek tai b tina eiti pareigas. 
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Atrankos kriterijai 

Kandidatams taikomi šie atrankos kriterijai: 

Profesin  patirtis 

 mažiausiai šešeri  met  darbo patirt  žmogiškojo kapitalo pl tros srityje ( gyt  per pastaruosius 10 
met ), kaip nurodyta dalyje „Kokios bus j s  užduotys ir kaip dirbsite?“ 

 iš šešeri  met  patirties žmogiškojo kapitalo pl tros srityje, mažiausiai treji metai – vienoje arba 
keliose iš pirmiau nurodyt  ETF temini  sri i ; 

 darbo pereinamosios ir (arba) besivystan ios ekonomikos šalyse arba su jomis patirtis; 

Technin s žinios ir g džiai 
 labai geros žmogiškojo kapitalo pl tros žinios vienoje arba keliose iš pirmiau nurodyt  ETF temini  

sri i ; 

 labai geros žinios ir g džiai, susij  su ŽKP politikos patarim  procesais, rankiais ir priemon mis; 

 labai geros steb jimo ir vertinimo žinios ir g džiai ETF temin se srityse; 

 labai geri g džiai taikant ES ir pasaulin  politik  gyvendinant programas ir priemones vystomojo 
bendradarbiavimo kontekste; 

 labai geri tinkl  ir partnerys i  k rimo su tarptautin mis organizacijomis g džiai; 

 skaitmeniniai g džiai; 

 angl  kalbos mok jimas (visi kalbiniai geb jimai) C1 lygiu pagal CEFRL. 

Labai geri socialiniai emociniai g džiai 
 geb jimas prisitaikyti; 

 geb jimas analizuoti; 

 tarpkult rinis s moningumas ir jautrumas; 

 geb jimas puosel ti bendradarbiavimu grindžiamus santykius; 

 geb jimas bendrauti žodžiu ir raštu; 

 geb jimas savarankiškai organizuoti darb . 

Privalumai 
 žinios ir g džiai vienoje ar keliose universaliose ŽKP srityse: skaitmenizavimas, žalioji veikla, ly i  

klausimas. 

 arab , pranc z  arba rus  kalbos mok jimas (visi kalbiniai geb jimai) B2 lygiu pagal CEFRL; 

Paraišk  teikimas 

Paskutin  paraišk  pateikimo diena – 2022 m. geguž s 18 d. 23 val. 59 min. (Turino laiku). 

Paraiškas prašytume si sti per ETF interneto svetain  (spustel kite „ABOUT“, po to – 
„RECRUITMENT“). 

Kadangi d l didel s interneto apkrovos arba galim  interneto ryšio trikdži  gali kilti sunkum  teikiant 
paraišk , kandidatams primygtinai si loma nelaukti paskutin s pateikimo dienos. ETF negali b ti 
laikomas atsakingu, jei iškilus toki  sunkum , paraiška bus pateikta per v lai. 
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Formalieji reikalavimai 

Visi toliau minimi dokumentai turi b ti pateikti iki paskutin s paraišk  teikimo dienos  (pageidautina 
angl  kalba): 

 ne daugiau kaip vieno puslapio motyvacinis laiškas, kuriame paaiškinkite, kod l jus domina šios 
pareigos, ir nurodykite, kurioje (-se) temin je (-se) srityje (-se) nor tum te dirbti. 

 gyvenimo aprašymas (Europass forma); 
Atkreipkite d mes , kad šiame atrankos etape bus nagrin jamos tik paraiškos, pateiktos 
internetu per ETF svetain , laikantis pirmiau min t  oficiali  reikalavim  ir nurodžius 
dominan i  (-as) temin  (-es) srit  (-is). 

Atranka 

Atrank  sudarys trys etapai: 

Pirmas etapas. Paraišk  atrankin  patikra 

1.1 Tinkamumas 

darbinimo grup  perži r s visas paraiškas. Kitame etape bus nagrin jamos tik visus tinkamumo 
kriterijus ir formaliuosius reikalavimus atitinkan ios paraiškos. 

1.2 Atranka  pokalbius ir testus raštu 
Remdamasi gyvenimo aprašyme pateikta informacija, komisija vertins paraiškas atsižvelgdama  
profesin  patirt , reikiamus techninius g džius ir privalumus. Tinkamiausias paraiškas pateik  
kandidatai bus pakviesti dalyvauti pokalbyje ir testuose raštu. Tikimasi pakviesti maždaug 6 
kandidatus. 

ETF tikisi gauti daug paraišk . Tod l darbinimo grup  susisieks tik su  trump j  s raš  trauktais 
kandidatais. Numatoma, kad tai vyks 2022 m. birželio m n. 

Antras etapas. Pokalbiai ir testai raštu 

Atrankos komisija vertins kandidato patirt  ir geb jimus, kurie b tini šioms pareigoms ir ES 
laikiniesiems darbuotojams. Bent viena testo dalis bus vertinama anonimiškai. Pokalbiai ir testai raštu 
bus rengiami angl  kalba. 

Pasibaigus šiam etapui, valdyba ETF direktoriui pateiks s raš ,  kur  bus traukti kandidatai, kurie 
geriausiai atitinka atrankos kriterijus ir kurie surinko ne mažiau kaip: 

 70 proc. bal , skiriam  už socialinius emocinius g džius, ir 

 70 proc. bal , skiriam  už techninius g džius ir atitinkam  profesin  patirt . 
Numatoma, kad šis etapas vyks nuo 2022 m. birželio vidurio iki liepos vidurio. Šis etapas gali b ti 
vykdomas nuotoliniu b du. 

3 etapas. Rezervo s rašas 

Atsižvelgdamas  atrankos komisijos pasi lym , ETF direktorius sudarys rezervo s raš ,  kur  bus 
traukti tinkamiausi kandidatai. 

Šis s rašas galios iki 2023 m. gruodžio 31 d. S rašo galiojimas gali b ti prat stas direktoriaus 
sprendimu. traukimas  s raš  nereiškia, kad darbas bus tikrai pasi lytas. 
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Kai tokia pareigyb  tampa laisva arba kai  j  reikia priimti darbuotoj , direktorius gali pasi lyti darb  
s raše esan iam kandidatui, kurio profilis tuo metu geriausiai atitinka ETF poreikius. 

Atrankos komisijos darbas 

Atrankos komisijos darbas ir svarstymai yra griežtai konfidencial s ir bet kokie kontaktai su jos nariais 
yra draudžiami. Tokie kontaktai yra pagrindas kandidat  pašalinti iš proced ros. 

Sutarties s lygos 

Darbo sutartis 
Darbo sutartis bus sudaryta (a) fiksuotam trej  met  laikotarpiui ir gal s b ti prat sta arba (b) sudaryta 
konkretaus projekto trukm s laikotarpiui. Taikomas devyni  m nesi  trukm s bandomasis laikotarpis. 

Laikin j  darbuotoj  sutartys sudaromos pagal Kit  Europos S jungos tarnautoj  darbinimo s lyg  2 
straipsnio f punkt . Pagal tokio tipo sutart  dirban iam darbuotojui taikomos Kit  Europos S jungos 
tarnautoj  darbinimo s lygos ir atitinkamos gyvendinimo taisykl s. 

Pasi lyt  darbo sutart  ETF prival s sudaryti, tik jei prieš j  pasirašant atrinktasis kandidatas: 

 bus pateik s vis  atitinkam  jo tinkamum  patvirtinan i  dokument  ( skaitant pažym  iš policijos 
apie tai, kad jis n ra padar s nusikalstamos veikos) originalus arba patvirtintas kopijas; 

 bus atlik s privalom j  sveikatos patikrinim , kuriuo nustatoma, kad ji / jis yra tinkamos fizin s 
b kl s eiti pareigas; 

 bus informav s ETF apie bet kok  esam  arba galim  interes  konflikt  ir bus laikoma, kad jis 
neturi asmenini  interes , galin i  pakenkti jo nepriklausomumui, ar kit  interes  konflikt . 

Užimtumo t stinumas tarp ES agent r  
Jeigu atrinktasis kandidatas šiuo metu yra sudar s laikinojo darbuotojo sutart  pagal 2 straipsnio f 
punkt  ir pagal Kit  Europos S jungos tarnautoj  darbinimo s lygas gali b ti perkeltas, tuomet 
pareigybei yra taikomas pareig  lygis nuo AD 6 iki AD 8. 

Darbo užmokestis ir išmokos 

Atsižvelgiant  asmenin  pad t , darbuotojai gali tur ti teis   vairias išmokas, pvz., ekspatriacijos 
išmok , nam  kio išmok , išmok  vaikui išlaikyti, mokymosi išmok  ir pan. Iš darbuotojo darbo 
užmokes io prie pajam  šaltinio išskai iuojamas Bendrijos mokestis, o nacionaliniai mokes iai 
netaikomi. 

Papildoma informacija 

Per atrankos proced r  pateikti paraiškos dokumentai kandidatams nebus gr žinami; jie bus saugomi 
ETF, kol bus reikalingi, o tada bus sunaikinti. 

Visiems per ši  atrank  surinktiems asmens duomenims bus taikomi ES teis s aktai d l asmens 
duomen  apsaugos ir informacijos konfidencialumo. 

Daugiau informacijos galite rasti ETF interneto svetain s skiltyje Pareiškimas d l privatumo apsaugos. 

Pareišk jai, kurie mano, kad kuriuo nors su atrankos proced ra susijusiu sprendimu buvo pažeisti j  
interesai, gali pateikti skund  pagal ETF svetain je išd stytus nurodymus.  

Pastabos: Jei tarp kalbini  versij  esama neatitikim , laikoma, kad teisinga yra teksto versija angl  
kalba.


