European Personnel Selection Office (EPSO)
Unijne urzędy zapełniają urzędnicy ze wszystkich krajów członkowskich
proporcjonalnie do liczby mieszkańców, a więc po 1 maja 2004 r. nie może tam
zabraknąć obywateli Polski. To egzamin, po którego zdaniu, zyskujemy gwarancję
zatrudnienia w instytucjach unijnych. Głównym celem EPSO jest dostarczenie Unii
Europejskiej wysoko wykwalifikowanej kadry.
Kto ma szansę zdać egzamin? Osoby świetnie znające najlepiej dwa, trzy języki
europejskie, po praktykach w organizacjach europejskich, znające zasady
funkcjonowania UE. Pewne jest, że egzaminy do łatwych nie należą. Musimy
wykazać się: dokładną znajomością Unii Europejskiej (przykładowe pytania: który
kraj Unii Europejskiej produkuje najwięcej mleka, o czym mówi dyrektywa nr
2000/78/EC), umiejętnościami radzenia sobie ze złożonymi problemami o różnym
charakterze, szybkim reagowaniem na zmiany sytuacji oraz skuteczną komunikacją.
Kandydaci powinni wykazać się inicjatywą, wyobraźnią oraz dużą motywacją.
Powinni potrafić pracować samodzielnie oraz w zespole, a także umieć przystosować
się do pracy w środowisku wielokulturowym. Ponadto powinno im zależeć na
doskonaleniu swoich umiejętności zawodowych w ciągu całej kariery zawodowej.
Proces naboru ukierunkowany jest na pozyskanie do instytucji urzędników
reprezentujących najwyższe standardy umiejętności, wydajności oraz uczciwości,
rekrutowanych z możliwie najszerszego obszaru geograficznego spośród obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jedno jest pewne, że ciężka praca podczas przygotować opłaci się.

Rekrutacja:
•

•

•

TESTY WSTĘPNE: EPSO organizuje testy, po zaliczeniu których kandydat
może przystąpić do konkursów otwartych zgodnie z warunkami określonymi
w ogłoszeniu o konkursie. Testy te przeprowadzane są na komputerze.
Zasadniczo decyzje o zaproszeniu na testy podejmuje się na podstawie
deklaracji kandydatów złożonych podczas dokonywania zgłoszeń drogą
elektroniczną, a nie na podstawie stosownych dokumentów. Testy wstępne
przeprowadzane są w języku wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
SPRAWDZENIE,
CZY
KANDYDAT
SPEŁNIA
WSZELKIE
NIEZBĘDNE WARUNKI: dopuszczalność dokumentacji zgłoszeniowej;
sprawdzanie czy kandydat spełnia warunki ogólne (np. czy ma obywatelstwo
wymagane w ogłoszeniu o konkursie lub korzysta z pełni praw publicznych) i
szczegółowe (czy kandydat spełnia warunki szczegółowe związane z
posiadaniem dyplomu, doświadczeniem zawodowym i znajomością języków).
EGZAMINY KONKURSOWE: pisemne, praktyczne, testy przeprowadzane
metodą assessment centre, ustne, dodatkowe - po etapie testów wstępnych
(przeprowadzanych w stosownych przypadkach) przeprowadza się jeden z
wyżej wymienionych egzaminów lub kilka z nich.

Unikaj najczęściej powtarzanych błędów przez kandydatów:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zacznij swoje przygotowania do egzaminów na 2 miesiące przed testami- nie
opanujesz tak dużej partii materiału w 2 tygodnie
egzamin to nie tylko pytania o to jak funkcjonują instytucje europejskie,
wymagana jest wiedza związana m.in. z programami unijnymi, polityką UE
czy podstawami prawa
korzystaj z materiałów pomocniczych proponowanych przez strony EPSO
nie czekaj na końcowy termin składania aplikacji- wtedy aplikuje się
najwięcej osób, co może spowodować problemy techniczne
przygotuj się na testy matematyczne, nie polegaj tylko na przekonaniu, że
jesteś już w tym wystarczająco dobry i nie musisz ćwiczyć
rekrutacja pójdzie szybko- musisz uzbroić się w cierpliwość, bo rekrutacja
może potrwać nawet od 12 do 18 miesięcy
nie myśl, że jest za dużo kandydatów, każdy ma takie same szanse, uwierz w
siebie
jeśli motywują cię tylko pieniądze, lepiej nie składaj aplikacji- testy
sprawdzają twoją motywację, wytrwałość i kwalifikacje
nie myśl, że rekrutacja skupia się na tym kogo znasz, a nie na tym co wiesz- to
błędne myślenie- testy zdasz tylko i wyłącznie dzięki sobie i swojej wiedzy
do egzaminów EPSO może podejść każdy, kto spełnia warunki egzaminacyjne

Więcej informacji na: http://europa.eu/epso/
http://www.eutests.eu/ - dostępny pakiet free demo, praktyczne
wskazówki, przydatne materiały o Unii Europejskiej

