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Ekspert ds. rozwoju kapitaáu ludzkiego

EKSPERT DS. ROZWOJU KAPITAàU LUDZKIEGO
OGàOSZENIE O NABORZE
Lista rezerwowa – Pracownicy zatrudnieni na czas okreĞlony –
grupa funkcyjna AD, stopieĔ 7
Czy jesteĞ gotowy(-a) na kolejne wielkie wyzwanie?
Europejska Fundacja Ksztaácenia (ETF) poszukuje ekspertów w dziedzinie rozwoju kapitaáu ludzkiego
(ang. Human Capital Development – HCD), którzy umoĪliwią skuteczną realizacjĊ jej strategii.
Czy masz doĞwiadczenie zawodowe w co najmniej jednej z poniĪszych dziedzin tematycznych?

 analiza zapotrzebowania na umiejĊtnoĞci/ aktywna polityka zatrudnienia
 zaangaĪowanie przedsiĊbiorstw w rozwój umiejĊtnoĞci
 polityka w zakresie uczenia siĊ przez caáe Īycie
 strategie i dziaáania w zakresie uczenia siĊ w miejscu pracy
Czy szczególnie interesuje ciĊ rozwój kapitaáu ludzkiego i czy chĊtnie wspierasz reformy polityczne w
krajach, w których dziaáa ETF? W takim razie chcielibyĞmy usáyszeü o twoich doĞwiadczeniach.

Czym jest ETF?
ETF to agencja UE z siedzibą w Turynie, we Wáoszech. W ramach polityki dotyczącej stosunków
zewnĊtrznych UE ETF pomaga krajom w okresie transformacji i krajom rozwijającym siĊ wykorzystaü
potencjaá ich kapitaáu ludzkiego poprzez reformĊ systemów ksztaácenia, szkolenia i rynku pracy.
Wspieramy kraje graniczące z UE w celu poprawy ich systemów ksztaácenia i szkolenia zawodowego,
analizowania potrzeb w zakresie umiejĊtnoĞci i rozwijania rynków pracy. W ten sposób pomagamy im
w poprawie spójnoĞci spoáecznej i osiąganiu bardziej zrównowaĪonego wzrostu gospodarczego, co z
kolei przynosi korzyĞci paĔstwom czáonkowskim i ich obywatelom dziĊki poprawie stosunków
gospodarczych.

Co oferujemy?
Rodzaj umowy: Pracownik zatrudniony na czas okreĞlony – grupa funkcyjna AD, stopieĔ 7
Czas trwania umowy: 3 lata, z moĪliwoĞcią przedáuĪenia, lub okres realizacji danego projektu,
obejmuje okres próbny.
Typowe wynagrodzenie dla pracownika bez rodziny, mającego szeĞcioletnie doĞwiadczenie
zawodowe na odpowiednim stanowisku: ok. 4690 EUR netto miesiĊczne; lub dla pracownika
mającego szeĞcioletnie doĞwiadczenie zawodowe na odpowiednim stanowisku, plus dodatek
zagraniczny i jedno dziecko pozostające na utrzymaniu: ok. 6650 EUR netto miesiĊcznie.
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Czym bĊdziesz siĊ zajmowaü oraz jak bĊdziesz pracowaü?
Jako ekspert ds. rozwoju kapitaáu ludzkiego (HCD) bĊdziesz ĞciĞle wspóápracowaü z innymi
ekspertami oraz z czáonkami zespoáu. Twoim zadaniem bĊdzie rozwijanie produktywnych i opartych
na wspóápracy relacji w ramach ETF oraz na zewnątrz. W kontaktach z róĪnymi interesariuszami
wymagane są umiejĊtnoĞci komunikacji werbalnej i pisemnej. JesteĞ wysoce zorganizowaną i otwartą,
entuzjastyczną i proaktywną osobą, która dobrze odnajduje siĊ w zespole.
BĊdziesz zaangaĪowany(-a) w co najmniej jeden projekt ETF poĞwiĊcony tematom okreĞlonym w
strategii EFK.
BĊdziesz odpowiadaü za:



wspieranie rozwoju polityki w co najmniej jednej z wyĪej wymienionych dziedzin tematycznych



wspieranie monitorowania polityki w zakresie HCD i tworzenie doradztwa politycznego



peánienie roli krajowego urzĊdnika áącznikowego: rozwijanie i utrzymywanie stosunków z
zainteresowanymi stronami w danym kraju



wspóátworzenie programów unijnych i procesów dialogu politycznego w zakresie HCD;



wykorzystanie danych iloĞciowych i jakoĞciowych dotyczących zmian tematycznych i krajowych w
ramach badaĔ/przeglądów kwestii związanych z HCD



dzielenie siĊ wiedzą za poĞrednictwem róĪnych mediów i angaĪowanie zainteresowanych stron za
pomocą innowacyjnych metod, w tym uáatwianie wydarzeĔ oraz korzystanie z mediów
spoáecznoĞciowych i tworzenie sieci kontaktów



áączenie i partnerstwo ze sáuĪbami UE, krajami partnerskimi i przedstawicielami spoáecznoĞci
miĊdzynarodowej;

BĊdziesz podróĪowaü zarówno do krajów, w których dziaáa ETF, jak i do paĔstw czáonkowskich UE.

Kryteria kwalifikowalnoĞci
Aby dany kandydat mógá zostaü wziĊty pod uwagĊ w ramach procedury rekrutacyjnej, w dniu upáywu
terminu skáadania zgáoszeĔ musi speániaü nastĊpujące wymagania:
1

byü obywatelem jednego z paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej lub kraju, w którym dziaáa
ETF, z wyáączeniem Biaáorusi i Rosji;
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korzystaü z peáni praw obywatelskich;

3

mieü uregulowany stosunek do sáuĪby wojskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4

znajdowaü siĊ w stanie fizycznym odpowiednim do tego, by skutecznie wywiązywaü siĊ z
obowiązków przewidzianych dla tego stanowiska;

5

posiadaü poziom wyksztaácenia odpowiadający ukoĔczonym studiom wyĪszym trwającym co
najmniej cztery lata potwierdzony dyplomem oraz co najmniej szeĞcioletnie doĞwiadczenie
zawodowe na odpowiednim stanowisku
lub
posiadaü poziom wyksztaácenia odpowiadający ukoĔczonym studiom wyĪszym trwającym co
najmniej trzy lata potwierdzony dyplomem oraz co najmniej siedmioletnie doĞwiadczenie
zawodowe na odpowiednim stanowisku.
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W tym kontekĞcie bierze siĊ pod uwagĊ wyáącznie dyplomy wydane w paĔstwach czáonkowskich
UE lub dyplomy i Ğwiadectwa objĊte Ğwiadectwami równowaĪnoĞci wydanymi przez organy w
tych paĔstwach czáonkowskich.
6

biegle wáadaü jednym z jĊzyków Unii (poziom C1 we wszystkich obszarach okreĞlonych w
ramach europejskiego systemu opisu ksztaácenia jĊzykowego) i posáugiwaü siĊ innym jĊzykiem
Unii (poziom B2 we wszystkich obszarach okreĞlonych w ramach europejskiego systemu opisu
ksztaácenia jĊzykowego) w stopniu wystarczającym do tego, by móc wywiązywaü siĊ z
obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.

Kryteria kwalifikacji
Kandydaci powinni wykazywaü:

DoĞwiadczenie zawodowe



co najmniej szeĞcioletnie – na przestrzeni ostatnich 10 lat – doĞwiadczenie zawodowe w
dziedzinie rozwoju kapitaáu ludzkiego, opisanej w czĊĞci: Czym bĊdziesz siĊ zajmowaü oraz jak
bĊdziesz pracowaü?



w ramach szeĞcioletniego doĞwiadczenia zawodowego w dziedzinie rozwoju kapitaáu ludzkiego
minimum trzyletnie doĞwiadczenie w co najmniej jednym z obszarów tematycznych ETF
wymienionych powyĪej



doĞwiadczenie zawodowe w paĔstwach z gospodarkami bĊdącymi w okresie przejĞciowym lub z
gospodarką rozwijającą siĊ lub na ich rzecz

Wiedza i umiejĊtnoĞci o charakterze technicznym



bardzo dobra znajomoĞü tematyki związanej z HCD w co najmniej jednym z obszarów
tematycznych ETF wymienionych powyĪej;



bardzo dobry poziom wiedzy i umiejĊtnoĞci z zakresu procesów, narzĊdzi i instrumentów
doradztwa politycznego w obszarze rozwoju kapitaáu ludzkiego;



bardzo dobry poziom wiedzy i umiejĊtnoĞci z zakresu monitorowania i oceny w obszarach
tematycznych ETF;



bardzo dobre umiejĊtnoĞci z zakresu wdraĪania polityk unijnych i globalnych w ramach programów
i instrumentów w kontekĞcie wspóápracy na rzecz rozwoju;



bardzo dobre umiejĊtnoĞci z zakresu budowania sieci kontaktów i partnerstw z organizacjami
miĊdzynarodowymi;



umiejĊtnoĞci cyfrowe



DoĞwiadczenie zawodowe w pracy w Ğrodowisku UE

Bardzo dobre umiejĊtnoĞci miĊkkie w zakresie:



zdolnoĞci dostosowawczych;



analizowania;



ĞwiadomoĞü i wraĪliwoĞü miĊdzykulturowa



utrzymywania wspóápracy;



komunikacji ustnej i pisemnej;
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samoorganizacji,

UmiejĊtnoĞci dodatkowe



wiedza i umiejĊtnoĞci w co najmniej jednym z obszarów przekrojowych w odniesieniu do HCD:
cyfrowy, zielony, páeü



jĊzyk arabski, francuski lub rosyjski: poziom B2 we wszystkich obszarach okreĞlonych w ramach
europejskiego systemu opisu ksztaácenia jĊzykowego;

Skáadanie zgáoszeĔ
Ostateczny termin skáadania zgáoszeĔ upáywa w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 23.59 (czasu
obowiązującego w Turynie).
Kandydaci proszeni są o wysyáanie zgáoszenia za poĞrednictwem strony internetowej ETF w sekcji „O
nas” („About”), a nastĊpnie „Rekrutacja” („Recruitment”).
Zaleca siĊ, aby kandydaci nie zwlekali z przedáoĪeniem swoich zgáoszeĔ do ostatniego dnia, z uwagi
na fakt, Īe duĪe obciąĪenie áączy internetowych lub problem techniczny z poáączeniem internetowym
moĪe utrudniü pomyĞlne dokonanie zgáoszenia. ETF nie ponosi odpowiedzialnoĞci za jakiekolwiek
opóĨnienia w skáadaniu zgáoszenia powstaáe w wyniku wystąpienia tego rodzaju przeszkód.
Wymogi formalne
Przed upáywem ostatecznego terminu skáadania zgáoszeĔ naleĪy przedáoĪyü wszystkie wymienione
poniĪej dokumenty, najlepiej w jĊzyku angielskim:



pismo przewodnie nieprzekraczające jednej strony, wyjaĞniające, dlaczego jesteĞ
zainteresowany(-a) stanowiskiem oraz wymieniające dziedziny tematyczne, do których
chciaá(a)byĞ wnieĞü wkáad



Curriculum Vitae sporządzone w oparciu o formularz Europass CV;

Uwaga: do etapu wyboru bĊdą przyjmowane jedynie zgáoszenia skáadane online za
poĞrednictwem strony internetowej ETF zgodnie z wymogami formalnymi wymienionymi
powyĪej oraz wskazujące dziedziny tematyczne.

Procedura rekrutacyjna
Procedura rekrutacyjna skáada siĊ z trzech etapów:

Etap 1 – analiza zgáoszeĔ
1.1 KwalifikowalnoĞü
Zespóá rekrutacyjny dokona przeglądu wszystkich zgáoszeĔ. Jedynie zgáoszenia speániające wszystkie
kryteria kwalifikowalnoĞci i wymogi formalne przechodzą do kolejnego etapu

1.2 Wybór kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowĊ kwalifikacyjną i test pisemny
Na podstawie informacji zawartych w Īyciorysie komisja rekrutacyjna oceni zgáoszenia pod kątem
doĞwiadczenia zawodowego, wymaganych umiejĊtnoĞci technicznych i innych umiejĊtnoĞci. Do
udziaáu w rozmowie kwalifikacyjnej oraz testach pisemnych zostaną zaproszeni kandydaci, których
zgáoszenia najbardziej odpowiadają wymogom. Prawdopodobnie zaproszonych zostanie okoáo 6
kandydatów.
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ETF spodziewa siĊ duĪej liczby zgáoszeĔ. W związku z tym zespóá rekrutacyjny skontaktuje siĊ
wyáącznie z wyáonionymi kandydatami. Nastąpi to najprawdopodobniej we wrzeĞniu 2022 r.

Etap 2 – rozmowy kwalifikacyjne i testy pisemne
Komisja rekrutacyjna oceni doĞwiadczenie zawodowe i umiejĊtnoĞci kandydatów, których wymaga siĊ
na tym stanowisku oraz od personelu Unii Europejskiej zatrudnionego na czas okreĞlony, w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej i za pomocą testów pisemnych. Co najmniej jedna czĊĞü testów bĊdzie
oceniana anonimowo. Rozmowy kwalifikacyjne i testy pisemne zostaną przeprowadzone gáównie w
jĊzyku angielskim.
Po zakoĔczeniu tego etapu komisja przekaĪe dyrektorowi ETF listĊ kandydatów, którzy w
najwiĊkszym stopniu speániają kryteria wyboru i uzyskali co najmniej:



70% punktów moĪliwych do zdobycia za umiejĊtnoĞci miĊkkie, oraz



70% punktów moĪliwych do zdobycia za umiejĊtnoĞci techniczne i odpowiednie doĞwiadczenie
zawodowe.

Etap ten odbĊdzie siĊ najprawdopodobniej miĊdzy poáową czerwca a poáową lipca 2022 r. MoĪe siĊ on
odbyü zdalnie.

Etap 3 – Lista rezerwowa
Biorąc pod uwagĊ propozycjĊ przedstawioną przez komisjĊ, dyrektor ETF sporządzi listĊ rezerwową,
na której znajdą siĊ najbardziej odpowiedni kandydaci..
Lista ta zachowa waĪnoĞü do dnia 31ௗgrudnia 2023ௗr. WaĪnoĞü listy rezerwowej moĪe zostaü
przedáuĪona decyzją dyrektora. Umieszczenie danego kandydata na liĞcie rezerwowej nie gwarantuje
uzyskania oferty pracy.
W przypadku powstania wakatu na danym stanowisku dyrektor moĪe záoĪyü ofertĊ zatrudnienia
figurującemu na liĞcie kandydatowi, którego profil bĊdzie w najwiĊkszym stopniu zgodny z
oczekiwaniami ETF w danym momencie.

Prace komisji
Informacje na temat prac komisji rekrutacyjnej i treĞü rozmów czáonków tej komisji są ĞciĞle poufne, a
wszelki kontakt z czáonkami komisji jest zabroniony. Nawiązanie kontaktu z czáonkami komisji
rekrutacyjnej stanowi podstawĊ do dyskwalifikacji danego ka

Warunki umowne
Umowa o pracĊ
Umowa o pracĊ jest zawierana a) na czas okreĞlony wynoszący trzy lata i moĪe byü przedáuĪona bądĨ
jest zawierana b) na czas realizacji danego projektu. Umowa obejmuje dziewiĊciomiesiĊczny okres
próbny.
Umowy podpisywane z pracownikami zatrudnionymi na czas okreĞlony są zgodne z przepisami art. 2
lit. f) warunków zatrudnienia innych pracowników UE. Na mocy tego rodzaju umowy pracownik jest
zobowiązany do przestrzegania postanowieĔ CEOS oraz stosownych przepisów wykonawczych.
ETF bĊdzie związana postanowieniami zaoferowanej umowy o pracĊ wyáącznie w przypadku, gdy
kandydat, który pomyĞlnie przeszedá procedurĊ rekrutacyjną, podejmie nastĊpujące czynnoĞci przed
podpisaniem umowy:
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dostarczy oryginaáy wszystkich stosownych dokumentów potwierdzających speánienie kryteriów
kwalifikowalnoĞci, w tym wypis z rejestru policyjnego Ğwiadczący o niekaralnoĞci, lub odpisy tych
dokumentów poĞwiadczone za zgodnoĞü z oryginaáem;



podda siĊ obowiązkowemu badaniu lekarskiemu, które potwierdzi, Īe znajduje siĊ on w stanie
fizycznym odpowiednim do wywiązywania siĊ z powierzonych mu obowiązków;



poinformuje ETF o wszelkich faktycznych lub potencjalnych przypadkach konfliktu interesów oraz
zostanie uznany za osobĊ, której niezaleĪnoĞü nie jest ograniczona Īadnym interesem osobistym
ani Īadnym innym konfliktem interesów.

CiągáoĞü zatrudnienia miĊdzy agencjami UE
JeĪeli wybrany kandydat jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy na czas okreĞlony okreĞlonej
w art 2 lit. f) i kwalifikuje siĊ do przeniesienia na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników
Unii Europejskiej, stopieĔ zaszeregowania przysáugujący w związku z obejmowanym stanowiskiem
mieĞci siĊ w przedziale AD 6 – AD 8.

Wynagrodzenie i Ğwiadczenia
W zaleĪnoĞci od ich sytuacji osobistej pracownicy mogą byü uprawnieni do pobierania róĪnego rodzaju
ĞwiadczeĔ, takich jak dodatek zagraniczny, dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko
pozostające na utrzymaniu, dodatek edukacyjny, itd. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu
podatkiem wspólnotowym u Ĩródáa, a pracownicy nie podlegają opodatkowaniu krajowemu.

Informacje dodatkowe
Dokumenty przekazane w ramach procedury nie zostaną zwrócone kandydatom, ale bĊdą
przechowywane w siedzibie ETF tak dáugo, jak to konieczne, po czym nastąpi ich zniszczenie.
Wszystkie dane osobowe gromadzone w toku procedury podlegają przepisom prawa UE w zakresie
ochrony danych osobowych i poufnoĞci informacji.
Dodatkowe informacje w tym zakresie moĪna uzyskaü w sekcji OĞwiadczenie dotyczące prywatnoĞci
na stronie internetowej ETF.
Kandydaci, którzy stwierdzą, Īe decyzja wydana w toku procedury rekrutacyjnej narusza ich interesy,
mogą wnieĞü skargĊ zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w sekcji „PostĊpowanie odwoáawcze” na
stronie internetowej ETF.

UWAGI: W przypadku rozbieĪnoĞci pomiĊdzy róĪnymi wersjami jĊzykowymi ogáoszenia wáaĞciwą
wersją jest wersja angielska.
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