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EKSPERT DS. ROZWOJU KAPITA U LUDZKIEGO 
OG OSZENIE O NABORZE 

Lista rezerwowa – Pracownicy zatrudnieni na czas okre lony – 
grupa funkcyjna AD, stopie  7 

Czy jeste  gotowy(-a) na kolejne wielkie wyzwanie?  

Europejska Fundacja Kszta cenia (ETF) poszukuje ekspertów w dziedzinie rozwoju kapita u ludzkiego 
(ang. Human Capital Development – HCD), którzy umo liwi  skuteczn  realizacj  jej strategii.  

Czy masz do wiadczenie zawodowe w co najmniej jednej z poni szych dziedzin tematycznych? 

 analiza zapotrzebowania na umiej tno ci/ aktywna polityka zatrudnienia 

 zaanga owanie przedsi biorstw w rozwój umiej tno ci 

 polityka w zakresie uczenia si  przez ca e ycie 

 strategie i dzia ania w zakresie uczenia si  w miejscu pracy 

Czy szczególnie interesuje ci  rozwój kapita u ludzkiego i czy ch tnie wspierasz reformy polityczne w 
krajach, w których dzia a ETF? W takim razie chcieliby my us ysze  o twoich do wiadczeniach. 

Czym jest ETF?  

ETF to agencja UE z siedzib  w Turynie, we W oszech. W ramach polityki dotycz cej stosunków 
zewn trznych UE ETF pomaga krajom w okresie transformacji i krajom rozwijaj cym si  wykorzysta  
potencja  ich kapita u ludzkiego poprzez reform  systemów kszta cenia, szkolenia i rynku pracy. 

Wspieramy kraje granicz ce z UE w celu poprawy ich systemów kszta cenia i szkolenia zawodowego, 
analizowania potrzeb w zakresie umiej tno ci i rozwijania rynków pracy. W ten sposób pomagamy im 
w poprawie spójno ci spo ecznej i osi ganiu bardziej zrównowa onego wzrostu gospodarczego, co z 
kolei przynosi korzy ci pa stwom cz onkowskim i ich obywatelom dzi ki poprawie stosunków 
gospodarczych. 

Co oferujemy?  

Rodzaj umowy: Pracownik zatrudniony na czas okre lony – grupa funkcyjna AD, stopie  7 
Czas trwania umowy: 3 lata, z mo liwo ci  przed u enia, lub okres realizacji danego projektu, 
obejmuje okres próbny. 
Typowe wynagrodzenie dla pracownika bez rodziny, maj cego sze cioletnie do wiadczenie 
zawodowe na odpowiednim stanowisku: ok. 4690 EUR netto miesi czne; lub dla pracownika 
maj cego sze cioletnie do wiadczenie zawodowe na odpowiednim stanowisku, plus dodatek 
zagraniczny i jedno dziecko pozostaj ce na utrzymaniu: ok. 6650 EUR netto miesi cznie. 
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Czym b dziesz si  zajmowa  oraz jak b dziesz pracowa ? 

Jako ekspert ds. rozwoju kapita u ludzkiego (HCD) b dziesz ci le wspó pracowa  z innymi 
ekspertami oraz z cz onkami zespo u. Twoim zadaniem b dzie rozwijanie produktywnych i opartych 
na wspó pracy relacji w ramach ETF oraz na zewn trz. W kontaktach z ró nymi interesariuszami 
wymagane s  umiej tno ci komunikacji werbalnej i pisemnej. Jeste  wysoce zorganizowan  i otwart , 
entuzjastyczn  i proaktywn  osob , która dobrze odnajduje si  w zespole. 

B dziesz zaanga owany(-a) w co najmniej jeden projekt ETF po wi cony tematom okre lonym w 
strategii EFK. 

B dziesz odpowiada  za: 

 wspieranie rozwoju polityki w co najmniej jednej z wy ej wymienionych dziedzin tematycznych 

 wspieranie monitorowania polityki w zakresie HCD i tworzenie doradztwa politycznego 

 pe nienie roli krajowego urz dnika cznikowego: rozwijanie i utrzymywanie stosunków z 
zainteresowanymi stronami w danym kraju 

 wspó tworzenie programów unijnych i procesów dialogu politycznego w zakresie HCD; 

 wykorzystanie danych ilo ciowych i jako ciowych dotycz cych zmian tematycznych i krajowych w 
ramach bada /przegl dów kwestii zwi zanych z HCD 

 dzielenie si  wiedz  za po rednictwem ró nych mediów i anga owanie zainteresowanych stron za 
pomoc  innowacyjnych metod, w tym u atwianie wydarze  oraz korzystanie z mediów 
spo eczno ciowych i tworzenie sieci kontaktów 

 czenie i partnerstwo ze s u bami UE, krajami partnerskimi i przedstawicielami spo eczno ci 
mi dzynarodowej; 

B dziesz podró owa  zarówno do krajów, w których dzia a ETF, jak i do pa stw cz onkowskich UE. 

Kryteria kwalifikowalno ci 

Aby dany kandydat móg  zosta  wzi ty pod uwag  w ramach procedury rekrutacyjnej, w dniu up ywu 
terminu sk adania zg osze  musi spe nia  nast puj ce wymagania: 

1 by  obywatelem jednego z pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej lub kraju, w którym dzia a 
ETF, z wy czeniem Bia orusi i Rosji; 

2 korzysta  z pe ni praw obywatelskich; 

3 mie  uregulowany stosunek do s u by wojskowej zgodnie z obowi zuj cymi przepisami; 

4 znajdowa  si  w stanie fizycznym odpowiednim do tego, by skutecznie wywi zywa  si  z 
obowi zków przewidzianych dla tego stanowiska; 

5 posiada  poziom wykszta cenia odpowiadaj cy uko czonym studiom wy szym trwaj cym co 
najmniej cztery lata potwierdzony dyplomem oraz co najmniej sze cioletnie do wiadczenie 
zawodowe na odpowiednim stanowisku 

lub 
posiada  poziom wykszta cenia odpowiadaj cy uko czonym studiom wy szym trwaj cym co 
najmniej trzy lata potwierdzony dyplomem oraz co najmniej siedmioletnie do wiadczenie 
zawodowe na odpowiednim stanowisku. 
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W tym kontek cie bierze si  pod uwag  wy cznie dyplomy wydane w pa stwach cz onkowskich 
UE lub dyplomy i wiadectwa obj te wiadectwami równowa no ci wydanymi przez organy w 
tych pa stwach cz onkowskich. 

6 biegle w ada  jednym z j zyków Unii (poziom C1 we wszystkich obszarach okre lonych w 
ramach europejskiego systemu opisu kszta cenia j zykowego) i pos ugiwa  si  innym j zykiem 
Unii (poziom B2 we wszystkich obszarach okre lonych w ramach europejskiego systemu opisu 
kszta cenia j zykowego) w stopniu wystarczaj cym do tego, by móc wywi zywa  si  z 
obowi zków wynikaj cych z zajmowanego stanowiska. 

Kryteria kwalifikacji 

Kandydaci powinni wykazywa : 

Do wiadczenie zawodowe 

 co najmniej sze cioletnie – na przestrzeni ostatnich 10 lat – do wiadczenie zawodowe w 
dziedzinie rozwoju kapita u ludzkiego, opisanej w cz ci: Czym b dziesz si  zajmowa  oraz jak 
b dziesz pracowa ? 

 w ramach sze cioletniego do wiadczenia zawodowego w dziedzinie rozwoju kapita u ludzkiego 
minimum trzyletnie do wiadczenie w co najmniej jednym z obszarów tematycznych ETF 
wymienionych powy ej 

 do wiadczenie zawodowe w pa stwach z gospodarkami b d cymi w okresie przej ciowym lub z 
gospodark  rozwijaj c  si  lub na ich rzecz 

Wiedza i umiej tno ci o charakterze technicznym 

 bardzo dobra znajomo  tematyki zwi zanej z HCD w co najmniej jednym z obszarów 
tematycznych ETF wymienionych powy ej; 

 bardzo dobry poziom wiedzy i umiej tno ci z zakresu procesów, narz dzi i instrumentów 
doradztwa politycznego w obszarze rozwoju kapita u ludzkiego; 

 bardzo dobry poziom wiedzy i umiej tno ci z zakresu monitorowania i oceny w obszarach 
tematycznych ETF; 

 bardzo dobre umiej tno ci z zakresu wdra ania polityk unijnych i globalnych w ramach programów 
i instrumentów w kontek cie wspó pracy na rzecz rozwoju; 

 bardzo dobre umiej tno ci z zakresu budowania sieci kontaktów i partnerstw z organizacjami 
mi dzynarodowymi; 

 umiej tno ci cyfrowe 

 Do wiadczenie zawodowe w pracy w rodowisku UE 

Bardzo dobre umiej tno ci mi kkie w zakresie: 
 zdolno ci dostosowawczych; 

 analizowania; 

 wiadomo  i wra liwo  mi dzykulturowa 

 utrzymywania wspó pracy; 

 komunikacji ustnej i pisemnej; 
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 samoorganizacji, 

Umiej tno ci dodatkowe 

 wiedza i umiej tno ci w co najmniej jednym z obszarów przekrojowych w odniesieniu do HCD: 
cyfrowy, zielony, p e  

 j zyk arabski, francuski lub rosyjski: poziom B2 we wszystkich obszarach okre lonych w ramach 
europejskiego systemu opisu kszta cenia j zykowego; 

Sk adanie zg osze  

Ostateczny termin sk adania zg osze  up ywa w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 23.59 (czasu 
obowi zuj cego w Turynie). 

Kandydaci proszeni s  o wysy anie zg oszenia za po rednictwem strony internetowej ETF w sekcji „O 
nas” („About”), a nast pnie „Rekrutacja” („Recruitment”). 

Zaleca si , aby kandydaci nie zwlekali z przed o eniem swoich zg osze  do ostatniego dnia, z uwagi 
na fakt, e du e obci enie czy internetowych lub problem techniczny z po czeniem internetowym 
mo e utrudni  pomy lne dokonanie zg oszenia. ETF nie ponosi odpowiedzialno ci za jakiekolwiek 
opó nienia w sk adaniu zg oszenia powsta e w wyniku wyst pienia tego rodzaju przeszkód. 

Wymogi formalne 

Przed up ywem ostatecznego terminu sk adania zg osze  nale y przed o y  wszystkie wymienione 
poni ej dokumenty, najlepiej w j zyku angielskim: 

 pismo przewodnie nieprzekraczaj ce jednej strony, wyja niaj ce, dlaczego jeste  
zainteresowany(-a) stanowiskiem oraz wymieniaj ce dziedziny tematyczne, do których 
chcia (a)by  wnie  wk ad 

 Curriculum Vitae sporz dzone w oparciu o formularz Europass CV; 
Uwaga: do etapu wyboru b d  przyjmowane jedynie zg oszenia sk adane online za 
po rednictwem strony internetowej ETF zgodnie z wymogami formalnymi wymienionymi 
powy ej oraz wskazuj ce dziedziny tematyczne. 

Procedura rekrutacyjna 

Procedura rekrutacyjna sk ada si  z trzech etapów: 

Etap 1 – analiza zg osze  

1.1 Kwalifikowalno  

Zespó  rekrutacyjny dokona przegl du wszystkich zg osze . Jedynie zg oszenia spe niaj ce wszystkie 
kryteria kwalifikowalno ci i wymogi formalne przechodz  do kolejnego etapu 

1.2 Wybór kandydatów, którzy zostan  zaproszeni na rozmow  kwalifikacyjn  i test pisemny 
Na podstawie informacji zawartych w yciorysie komisja rekrutacyjna oceni zg oszenia pod k tem 
do wiadczenia zawodowego, wymaganych umiej tno ci technicznych i innych umiej tno ci. Do 
udzia u w rozmowie kwalifikacyjnej oraz testach pisemnych zostan  zaproszeni kandydaci, których 
zg oszenia najbardziej odpowiadaj  wymogom. Prawdopodobnie zaproszonych zostanie oko o 6 
kandydatów. 
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ETF spodziewa si  du ej liczby zg osze . W zwi zku z tym zespó  rekrutacyjny skontaktuje si  
wy cznie z wy onionymi kandydatami. Nast pi to najprawdopodobniej we wrze niu 2022 r. 

Etap 2 – rozmowy kwalifikacyjne i testy pisemne 

Komisja rekrutacyjna oceni do wiadczenie zawodowe i umiej tno ci kandydatów, których wymaga si  
na tym stanowisku oraz od personelu Unii Europejskiej zatrudnionego na czas okre lony, w trakcie 
rozmowy kwalifikacyjnej i za pomoc  testów pisemnych. Co najmniej jedna cz  testów b dzie 
oceniana anonimowo. Rozmowy kwalifikacyjne i testy pisemne zostan  przeprowadzone g ównie w 
j zyku angielskim. 

Po zako czeniu tego etapu komisja przeka e dyrektorowi ETF list  kandydatów, którzy w 
najwi kszym stopniu spe niaj  kryteria wyboru i uzyskali co najmniej: 

 70% punktów mo liwych do zdobycia za umiej tno ci mi kkie, oraz 

 70% punktów mo liwych do zdobycia za umiej tno ci techniczne i odpowiednie do wiadczenie 
zawodowe. 

Etap ten odb dzie si  najprawdopodobniej mi dzy po ow  czerwca a po ow  lipca 2022 r. Mo e si  on 
odby  zdalnie. 

Etap 3 – Lista rezerwowa 

Bior c pod uwag  propozycj  przedstawion  przez komisj , dyrektor ETF sporz dzi list  rezerwow , 
na której znajd  si  najbardziej odpowiedni kandydaci.. 

Lista ta zachowa wa no  do dnia 31 grudnia 2023 r. Wa no  listy rezerwowej mo e zosta  
przed u ona decyzj  dyrektora. Umieszczenie danego kandydata na li cie rezerwowej nie gwarantuje 
uzyskania oferty pracy. 

W przypadku powstania wakatu na danym stanowisku dyrektor mo e z o y  ofert  zatrudnienia 
figuruj cemu na li cie kandydatowi, którego profil b dzie w najwi kszym stopniu zgodny z 
oczekiwaniami ETF w danym momencie. 

Prace komisji 

Informacje na temat prac komisji rekrutacyjnej i tre  rozmów cz onków tej komisji s  ci le poufne, a 
wszelki kontakt z cz onkami komisji jest zabroniony. Nawi zanie kontaktu z cz onkami komisji 
rekrutacyjnej stanowi podstaw  do dyskwalifikacji danego ka 

Warunki umowne 

Umowa o prac  
Umowa o prac  jest zawierana a) na czas okre lony wynosz cy trzy lata i mo e by  przed u ona b d  
jest zawierana b) na czas realizacji danego projektu. Umowa obejmuje dziewi ciomiesi czny okres 
próbny. 

Umowy podpisywane z pracownikami zatrudnionymi na czas okre lony s  zgodne z przepisami art. 2 
lit. f) warunków zatrudnienia innych pracowników UE. Na mocy tego rodzaju umowy pracownik jest 
zobowi zany do przestrzegania postanowie  CEOS oraz stosownych przepisów wykonawczych. 

ETF b dzie zwi zana postanowieniami zaoferowanej umowy o prac  wy cznie w przypadku, gdy 
kandydat, który pomy lnie przeszed  procedur  rekrutacyjn , podejmie nast puj ce czynno ci przed 
podpisaniem umowy: 



 
 

 06 

 dostarczy orygina y wszystkich stosownych dokumentów potwierdzaj cych spe nienie kryteriów 
kwalifikowalno ci, w tym wypis z rejestru policyjnego wiadcz cy o niekaralno ci, lub odpisy tych 
dokumentów po wiadczone za zgodno  z orygina em; 

 podda si  obowi zkowemu badaniu lekarskiemu, które potwierdzi, e znajduje si  on w stanie 
fizycznym odpowiednim do wywi zywania si  z powierzonych mu obowi zków; 

 poinformuje ETF o wszelkich faktycznych lub potencjalnych przypadkach konfliktu interesów oraz 
zostanie uznany za osob , której niezale no  nie jest ograniczona adnym interesem osobistym 
ani adnym innym konfliktem interesów. 

Ci g o  zatrudnienia mi dzy agencjami UE 
Je eli wybrany kandydat jest obecnie zatrudniony na podstawie umowy na czas okre lony okre lonej 
w art 2 lit. f) i kwalifikuje si  do przeniesienia na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników 
Unii Europejskiej, stopie  zaszeregowania przys uguj cy w zwi zku z obejmowanym stanowiskiem 
mie ci si  w przedziale AD 6 – AD 8. 

Wynagrodzenie i wiadczenia 

W zale no ci od ich sytuacji osobistej pracownicy mog  by  uprawnieni do pobierania ró nego rodzaju 
wiadcze , takich jak dodatek zagraniczny, dodatek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko 

pozostaj ce na utrzymaniu, dodatek edukacyjny, itd. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu 
podatkiem wspólnotowym u ród a, a pracownicy nie podlegaj  opodatkowaniu krajowemu. 

Informacje dodatkowe 

Dokumenty przekazane w ramach procedury nie zostan  zwrócone kandydatom, ale b d  
przechowywane w siedzibie ETF tak d ugo, jak to konieczne, po czym nast pi ich zniszczenie. 

Wszystkie dane osobowe gromadzone w toku procedury podlegaj  przepisom prawa UE w zakresie 
ochrony danych osobowych i poufno ci informacji. 

Dodatkowe informacje w tym zakresie mo na uzyska  w sekcji O wiadczenie dotycz ce prywatno ci 
na stronie internetowej ETF. 

Kandydaci, którzy stwierdz , e decyzja wydana w toku procedury rekrutacyjnej narusza ich interesy, 
mog  wnie  skarg  zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w sekcji „Post powanie odwo awcze” na 
stronie internetowej ETF. 

 

UWAGI: W przypadku rozbie no ci pomi dzy ró nymi wersjami j zykowymi og oszenia w a ciw  
wersj  jest wersja angielska.


