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COM/TA/SJ/17/AD8 
 

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL EUROPA-
KOMMISSIONENS JURIDISKE TJENESTE 

_____________________________________________________ 
 
Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en 
stilling som jurist i Den Juridiske Tjeneste, MAREC (Marchés et Recouvrements) – 
Udbud og inddrivelse af fordringer. 
 
 
1. ARBEJDSOPGAVER 
 
Den udvalgte ansøger vil foretage juridiske analyser og repræsentere 
Kommissionen ved EU-Domstolen, navnlig på følgende af MAREC's 
ansvarsområder: 
 
 a) inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb 

b) kontrakter, herunder aftaler indgået af Kommissionen til forvaltning af 
dennes ejendomsportefølje i Belgien (samt i Luxembourg og i de 
øvrige medlemsstater) 

 c) offentlige bud til Kommissionen. 
 
 
 
2. KONTRAKTENS ART OG VARIGHED 
 
Den udvalgte ansøger kan få tilbudt en kontrakt som midlertidigt ansat i henhold til 
artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske 
Union1, jf. Kommissionens afgørelse af 16. december 2013 om politikker for 
ansættelse og beskæftigelse af midlertidigt ansatte2.  
 
Kontraktens varighed kan ikke overstige fire år, men den kan forlænges i en 
yderligere periode på højst to år. 
 
Ved kontraktens maksimale varighed vil der også blive taget hensyn til de relevante 
bestemmelser i Kommissionens afgørelse af 16. december 2013 om den 
maksimale varighed af ansættelsen af ikkefastansat personale (syv år over en 
periode på tolv år)3. 
 
TJENESTESTED  Bruxelles, den 
  

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DAN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=DA 
2 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_en.pdf . 
3 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf  

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DAN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=DA
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_da.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/decision_7_rule_en.pdf
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LØNKLASSE  AD8  (til specialiserede funktioner) (til orientering 

er den månedlige begyndelsesgrundløn 6 717,35 EUR)4 
 
 
3. KRAV TIL ANSØGERE 
 
3.1. Almindelige betingelser 
 
Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i artikel 12 i ansættelsesvilkårene for 
de øvrige ansatte i Den Europæiske Union5, herunder kravet om at være 
statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater. 
 
EU-institutionerne fører en aktiv ligestillingspolitik og godkender ansøgningerne uden 
forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse, social 
baggrund, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. 
 
3.2. Særlige betingelser 
 
3.2.1. Kvalifikationer 
 
Ansøgerne skal ved ansøgningsfristens udløb have: 
 
Et uddannelsesniveau svarende til universitetsstudier af mindst fire års varighed, 
der er afsluttet med et eksamensbevis inden for jura, efterfulgt af mindst ni års 
erhvervserfaring, heraf mindst tre års erhvervserfaring som beskrevet nedenfor i 
afsnittet om "erfaring". 

 
eller 

 
Et uddannelsesniveau svarende til universitetsstudier af mindst tre års varighed, 
der er afsluttet med et eksamensbevis inden for jura, efterfulgt af mindst ni års 
erhvervserfaring, heraf mindst fire års erhvervserfaring som beskrevet nedenfor i 
afsnittet om "erfaring". 
 
 
Der tages kun hensyn til eksamensbeviser, som er udstedt i EU's medlemsstater, 
eller som ledsages af et overensstemmelsescertifikat, der er udstedt af 
myndighederne i en af disse medlemsstater. 
 
3.2.2. Erfaring 
 
Erhvervserfaring bør have udviklet den pågældende ansøgers ekspertviden inden 
for følgende områder: 
 
- inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb 
 

                                                 
4
 http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf 

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DAN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=DA 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:da:PDF.
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/at_decision_on_classification_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DAN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20170101&from=DA
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- kontrakter, herunder ejendomskontrakter 
 
- offentlige udbud. 
 
 
3.2.3. Sprog 
 
I henhold til artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i 
Den Europæiske Union skal ansøgerne have indgående kendskab til et af Den 
Europæiske Unions officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af Den 
Europæiske Unions officielle sprog. 
 
For at opfylde tjenestens behov er et godt kendskab til fransk af afgørende 
betydning, navnlig da meget af arbejdet foregår på fransk. Et godt kendskab til 
nederlandsk vil være en fordel, da det kan blive nødvendigt at kontakte belgiske 
virksomheder og advokatfirmaer på dette sprog. 
 
 
4. FORDELE 
 

 et godt kendskab til både de nationale lovgivninger (og navnlig den belgiske 
nationale lovgivning) og EU-lovgivningen 

 et solidt kendskab til institutionernes interne regler (forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige 
budget og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012), 
navnlig for så vidt angår kontrakter (herunder ejendomskontrakter), 
inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb og offentlige udbud 

 evnen til at tale offentligt og til at repræsentere Europa-Kommissionen. 

 

5. PROCEDUREFORLØB 

Proceduren forløber i to særskilte på hinanden følgende faser:  

5.1. Forhåndsudvælgelse 

Udvælgelseskomitéen, der er sammensat i henhold til artikel 2, litra c), i 
Kommissionens afgørelse af 16. december 2013 om politikker for ansættelse og 
anvendelse af midlertidigt ansatte, foretager en forhåndsudvælgelse på grundlag af 
kvalifikationer og erhvervserfaring (se afsnit 3.2.1., 3.2.2 og 4) såvel som 
ansøgernes sprogkundskaber (se afsnit 3.2.3). Til dette formål vil 
udvælgelseskomitéen anvende følgende evalueringsskema: 
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Kriterier for forhåndsudvælgelse: 
 

1. Kvalifikationer 20 % 

2. Erfaring 60 % 

a) Juridisk viden 40 % 

b) Viden om EU's institutioner 20 % 

3. Sprog 20 % 

 
 

 

Ansøgerne skal fremlægge følgende dokumenter: 

– et behørigt udfyldt ansøgningsskema 

– begrundelse for ansøgningen 

– en kopi af et dokument, der beviser statsborgerskabet (pas eller identitetskort) 

– en kopi af eksamensbevis(er) eller certifikat(er) for det krævede 
uddannelsesniveau 

– arbejdsattester, der dokumenterer længden af erhvervserfaring. Disse 
dokumenter skal klart vise funktionen, arbejdsområdet, arbejdsopgaverne samt 
start- og slutdato for og kontinuiteten i de enkelte perioder med erhvervserfaring, 
der skal medregnes i denne udvælgelsesprocedure. Med henblik herpå skal 
ansøgerne forelægge arbejdsattester fra deres tidligere arbejdsgivere og den 
nuværende arbejdsgiver. Hvis det ikke er muligt, vil kopier af f.eks. følgende 
dokumenter kunne accepteres: ansættelseskontrakter, ledsaget af den første og 
den seneste lønseddel og den sidste månedlige lønseddel for hvert af de 
mellemliggende år i tilfælde af en kontrakt af mere end et års varighed, officielle 
breve eller udnævnelser, ledsaget af den sidste lønseddel, opgørelse over 
beskæftigelsesperioder og skatteangivelser. 

 
 Endelig accept af ansøgningen er betinget af, at den krævede dokumentation 

forelægges. Hvis disse dokumenter ikke er modtaget inden for den fastsatte 
frist, anses ansøgningen for at være ugyldig.  
 

 Hvis ansøgerne er i tvivl om, hvilke dokumenter der skal forelægges, og om deres 
dokumenter er gyldige, opfordres de til at kontakte sekretæren for 
udvælgelseskomitéen mindst ti arbejdsdage inden fristens udløb på følgende e-
mailadresse:  
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 Målet er at sætte ansøgerne i stand til at fremlægge komplet og fyldestgørende 

dokumentation inden fristens udløb. 
 

 Den udvalgte ansøger vil på et senere tidspunkt blive bedt om at fremlægge 
originalerne af alle de krævede dokumenter med henblik på ansættelse. 
 
5.2. Udvælgelse 

Ansøgere, der er kommet igennem forhåndsudvælgelsen, vil blive indkaldt til en 
samtale med henblik på en objektiv og upartisk vurdering og sammenligning på 
grundlag af deres kvalifikationer, erhvervserfaring, kompetencer og 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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sprogkundskaber som anført i denne meddelelse. Samtalen vil hovedsagelig foregå 
på fransk med henblik på at vurdere ansøgerens kendskab til dette sprog.  
 
5.3. Liste med udvalgt ansøger 
 
Listen med den udvalgte ansøger vil være gældende i to år. Listens gyldighed kan 
forlænges. 
 
 
6. ANSØGNINGER 

Udfyldt ansøgning (på engelsk eller fransk) ledsaget af en begrundelse og alle 
krævede dokumenter (jf. 5.1), skal sendes til følgende adresse: 
 

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
 

Ansøgere anmodes om at sende deres ansøgning i én e-mail i zip- eller pdf-format 
for ikke at overbelaste fællespostkassen. Kommissionen forbeholder sig ret til 
automatisk at slette alle meddelelser på mere end 1 MB. 
 
Fristen for indgivelse af ansøgninger er 20/10/2017. 
 
 
7. SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

Denne meddelelse om udvælgelse offentliggøres på Den Europæiske Unions 24 
officielle sprog på Den Juridiske Tjenestes og EPSO's websteder.  
Som nævnt i pkt. 6 i denne meddelelse opfordres ansøgere til at udfylde deres 
ansøgning på engelsk eller fransk. 
 

Direkte kommunikation mellem ansøgerne og Kommissionen vil udelukkende 
foregå via e-mail. Hvis Kommissionen skal kunne kontakte ansøgerne, er det 
således nødvendigt, at alle ansøgere opgiver en gyldig e-mailadresse, som kan 
bruges under hele udvælgelsesforløbet. 
 
 
8. ANMODNING OM FORNYET BEHANDLING – KLAGEPROCEDURE – KLAGE 
TIL DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND 

 
Eftersom personalevedtægten finder anvendelse under hele 
udvælgelsesproceduren, bemærkes det, at alle udvælgelseskomitéens procedurer 
er omfattet af det fortrolighedskrav, der er fastsat i bilag III til vedtægten. Hvis en 
ansøger på et givet tidspunkt under de to dele af udvælgelsesprocessen mener, at 
han/hun har været udsat for en fejlagtig afgørelse, er der følgende muligheder: 
 

 Anmodning om fornyet behandling 
Senest ti kalenderdage efter datoen for afgørelsens meddelelse kan ansøgerne 
sende en e-mail til:  

SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu 

 
Den Juridiske Tjeneste vil videresende anmodningen til formanden for 
udvælgelseskomitéen. Der vil hurtigst muligt blive sendt et svar til ansøgeren. 

mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
mailto:SJ-SELECTION-AT@ec.europa.eu
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 Klage 
 
Ansøgerne kan klage i henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i 
Den Europæiske Union. Klagen skal kun indsendes i ét eksemplar på en af 
følgende måder: 
 

 pr. e-mail, helst i .pdf-format, til fællespostkassen HR MAIL E2 (HR-MAIL-

E2@ec.europa.eu) eller  

 pr. brev, til kontorets adresse:  

Den Europæiske Ombudsmand 

Office SC11 4/001 

B-1049 Brussels eller  

 afleveres på adressen SC11 4/001 (rue de la Science 11, kontor 4/001) fra 

kl. 9.00 til 12.00 og fra kl. 14.00 til 17.00. 
 
Fristen på tre måneder for indledningen af denne procedure (jf. 
personalevedtægten http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=DA) begynder at 
løbe fra tidspunktet for meddelelsen af den afgørelse, der klages over. 
 
Ansøgerne gøres opmærksom på, at ansættelsesmyndigheden ikke har beføjelse til 
at ændre en afgørelse truffet af en udvælgelseskomité. Ifølge fast retspraksis 
prøves en udvælgelseskomités omfattende skønsbeføjelser ikke ved Unionens 
retsinstanser, medmindre der foreligger et åbenlyst brud på de regler, der gælder 
for udvælgelseskomitéens arbejde.  
 
 

 Klage til Den Europæiske Ombudsmand 
 
Som alle andre EU-borgere kan ansøgerne klage til: 
Den Europæiske Ombudsmand  
1 avenue du Président Robert Schuman  
CS 30403 
F - 67001 Strasbourg Cedex 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/da/default.htm 
 
Der gøres opmærksom på, at en klage til Ombudsmanden ikke har opsættende 
virkning for den frist, der ifølge vedtægtens artikel 90, stk. 2, og artikel 91 gælder for 
indbringelse af administrative klager eller anlæggelse af søgsmål.  
 
Tilsvarende understreges det, at inden der indgives en klage til 
Ombudsmanden, skal de fornødne administrative henvendelser være rettet til 
de berørte organer, jf. artikel 2, stk. 4, i de almindelige betingelser for udøvelsen af 
Ombudsmandens hverv (proceduren kan ses på 
http://www.ombudsman.europa.eu/media/da/default.htm#hl5). 
 
 

mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
mailto:HR-MAIL-E2@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20160101&from=DA
http://www.ombudsman.europa.eu/media/da/default.htm
http://www.ombudsman.europa.eu/media/da/default.htm#hl5
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9. OPLYSNINGER OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER I 
FORBINDELSE MED UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE 
 
Ansøgernes personoplysninger behandles i løbet af denne udvælgelsesprocedure i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/2001 af 18. december 2000 (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:da:HTML). I 
henhold til forordningens artikel 11 og 12 skal kontoret for udvælgelse, ansættelse 
og udtræden af tjenesten i Generaldirektoratet for MENNESKELIGE 
RESSOURCER OG SIKKERHED (herefter "GD HR") stille følgende oplysninger til 
rådighed for ansøgerne. 
 
Den dataansvarliges identitet: Kontorchefen for kontor HR.DDG.B.1 "Udvælgelse, 
ansættelse og udtræden af tjenesten". 
 
Formålet med behandlingen af oplysninger: At hjælpe generaldirektoraterne 
(herefter "GD") med at tilrettelægge en procedure for udvælgelse af midlertidigt 
ansatte og at udarbejde en liste over udvalgte ansøgere, der bedst passer til 
profilen i denne meddelelse om udvælgelse. Hver ansøger modtager individuelle 
oplysninger ved de forskellige trin i udvælgelsesprocessen.  
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:da:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:da:HTML
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Modtagere af oplysningerne: Udvælgelseskomitéen behandler ansøgernes 
aktmapper (som indeholder både identitetsoplysninger og oplysninger vedrørende 
opfyldelse af udvælgelseskriterierne), den begrundede rapport og reservelisten, dog 
uden at lagre dem. Det pågældende GD's HR-tjeneste behandler og lagrer 
ansøgernes aktmapper (inklusive de ikke udvalgte ansøgere), den begrundede 
rapport og listen over udvalgte ansøgere. GD HR lagrer de udvalgte ansøgeres 
aktmapper, rapporten, der er ledsaget af grunde, og listen over udvalgte ansøgere. 
 
Retten til indsigt i og berigtigelse af oplysninger: Ansøgerne kan pr. e-mail indsende 
en kopi af et identitetsbevis til HR.DDG.B1 (HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-
LISTS@ec.europa.eu) for at oplyse om ændringer af deres personoplysninger. Hvis 
ansøgerne ønsker det, kan de få en kopi af deres personoplysninger i den form, 
som HR.DDG.B1 besidder, ved at sende en e-mail med kopi af et identitetsbevis til 
ovenstående fællespostkasse. De samlede resultater fra udvælgelsen kan 
fremsendes på ansøgernes anmodning. 
 
Berørte oplysninger: 

 

 Personoplysninger (f.eks. oplysninger, der gør det muligt at identificere og 

kontakte ansøgerne): efternavn, fornavn, fødselsdato, køn, nationalitet, 

hjemmeadresse, e-mailadresse samt navn og telefonnummer på en person, der 

kan kontaktes, hvis ansøgeren ikke er disponibel  

 Oplysninger indgivet af ansøgerne under udvælgelsesproceduren med henblik 

på at vurdere, om de opfylder den profil, der søges i denne meddelelse om 

udvælgelse (ansøgning, curriculum vitae og dokumentation, især 

eksamensbeviser og erhvervserfaring). Ansøgerne kan ikke ændre i deres 

oplysninger vedrørende opfyldelse af udvælgelseskriterierne efter 

ansøgningsfristens udløb. Retten til berigtigelse kan ikke gøres gældende efter 

ansøgningsfristens udløb 

 Individuelle oplysninger, som hver ansøger modtager ved de forskellige trin i 

udvælgelsesprocessen  

 Visse oplysninger i forbindelse med køn og nationalitet kan blive behandlet på 

grundlag af Europa-Kommissionens politik og interne afgørelser med andre 

formål end identifikation. 

Retsgrundlag:  

 Ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte som fastsat ved Rådets 

forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68, senest ændret ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 

2013. 

 Kommissionens afgørelse C(2013) 9049 af 16. december 2013 om politikker for 

ansættelse og beskæftigelse af midlertidigt ansatte. 

Behandlingsprocessens begyndelsesdato: ansøgningens indsendelsesdato. 
 

mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
mailto:HR-B1-SELECTIONS-RESERVE-LISTS@ec.europa.eu
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Tidsramme for lagringen af oplysninger: De udvalgte ansøgeres aktmapper lagres 
af kontor HR.DDG.B1, indtil ansøgerne ansættes af Kommissionen. Så snart 
ansøgerne er ansat, bliver deres aktmapper i forbindelse med udvælgelsen slettet 
og erstattet af personlige aktmapper. I tilfælde, hvor udvalgte ansøgere ikke 
ansættes, lagres deres aktmapper af kontor HR.DDG.B1 i fem år efter afslutningen 
på udvælgelsesproceduren. Alle andre oplysninger lagres af de pågældende GD'er 
frem til udløbet af klagefristen efter offentliggørelsen af listen over udvalgte 
ansøgere.  
 
Ansøgerne kan til hver en tid henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu). 
 

mailto:edps@edps.europa.eu
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