Published on europe.bg (http://europe.bg)
Начало > Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на одита

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори в областта на одита

Дата на публикуване:
четвъртък, 22 Март, 2018 - 12:59
Секция: Новини [1]
Тема: Конкурси [2]
В Официалния вестник на ЕС от 22 март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на
общо основание за администратори в областта на одита (AD 5). Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който институциите
на Европейския съюз в Люксембург, на първо място Европейската сметна палата, ще наемат на работа нови членове.
Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, при изпълнението на мисията на институцията или органа, за
които работят.
Одиторите в институциите на ЕС отговарят за извършването на финансов одит, одит на изпълнението и вътрешен одит. Те предоставят също
така уверения и съвети във всички области на дейност на ЕС. За тази цел те могат да работят в различни държави или международни
организации.
Естеството на служебните задължения изисква широк кръг познания в сфери като правото, счетоводството, публичната администрация,
финансите и икономиката, управлението на проекти в различните сфери на правомощия на ЕС, информационните технологии, техниките за одит
и оценяване.
Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:
да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;
да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO
кандидатури чрез EPSO [3].

[3]

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO

профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички

[3]

до 24 април 2018 г., 12:00 ч. (на обяд), централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:
Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/357/18 – Администратори в областта на одита (AD 5)
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