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Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko eksperta narodowego - kierownika projektu w zakresie
Digital health - TERMIN WYDŁUŻONY
Dyrektor wykonawczy Wspólnego Przedsięwzięcia IMI2 JU informuje o konkursie na stanowisko eksperta
narodowego - kierownika projektu w zakresie Digital health
Dokumenty dotyczące naboru (Scientiﬁc Project Oﬃcer – Digital health; nr: IMI2/2019/SNE/001) wopublikowano na
stronie: http://www.imi.europa.eu/work-for-us/job-opportunities
W sprawie zasad oddelegowania na stanowisko eksperta narodowego do Komisji Europejskiej obowiązuje Decyzja Komisji
Europejskiej C(2008) 6866. http://www.msz.gov.pl/resource/64fe86b5-b13b-4b7f-b1aa-b0e8ba69bf0b:JCR
Zgodnie z dokumentem „ Procedurami delegowania ekspertów narodowych do pracy w strukturach Unii Europejskiej” w
przypadku ekspertów narodowych, kandydatów zgłaszają ich pracodawcy.
Termin zgłoszenia kandydata przez pracodawcę do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich upływa 20
listopada 2019 r.
W przypadku resortów o złożonej strukturze organizacyjnej zgłoszenie kandydata powinno odbywać się za pośrednictwem
instytucji nadzorującej.
Do zgłoszenia kandydata przez pracodawcę należy dołączyć:
1). Dokumenty wymagane przez IMI wymienione w pkt 7. Application procedurę załączonego dokumentu
2). Życiorys w formie skróconej w języku polskim. UWAGA: W życiorysie w formie skróconej należy uwzględnić:
1. nazwę stanowiska/stanowisk wraz numerem, o które kandydat się ubiega,
2. imię i nazwisko,
3. przebieg kariery zawodowej.
W życiorysie w formie skróconej NIE należy zamieszczać zdjęcia kandydata, jak również dodatkowych informacji (adresu
zamieszkania, nr telefonu, wykształcenia, ukończonych szkół, znajomości języków).
3). Klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z
dokumentem
Zgłoszenie od pracodawcy, jak również wymagane dokumenty - wymienione w ogłoszeniu, należy przesłać do
Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich pocztą (na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Ponadto, ww. komplet dokumentów, należy także przesłać w wersji elektronicznej jednocześnie na adres:
ekspercinarodowi@msz.gov.pl i irena.redlinska@msz.gov.pl
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