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ANSÆTTELSE

1. Hvilke dokumenter er nødvendige for en ansættelse?

En liste over de dokumenter, der skal uploades i PEOPLE-applikationen, indgår i det tilbud, som du har modtaget eller vil modtage via ansøgningen.

2. Hvad skal jeg gøre, hvis der er problemer med adgang til PEOPLE (linket i ansættelsestilbuddet fungerer ikke/blokering af et antivirusprogram)

 Husk venligst at anvende en af følgende browsere: Mozilla Firefox eller Google Chrome
 Se omhyggeligt den forklarende video til brug for ansøgningen, som følger med den meddelelse, der indeholder et link til PEOPLE:

http://m.europarl.europa.eu/EPMobile/img/PEOPLE_Tutorial_EN.mp4
 Hvis problemet varer ved, kan du sende en mail via PEOPLE_ITproblem_RTU@ep.europa.eu. Hvis det er muligt, bedes du vedlægge et skærmprint, hvoraf

det fremgår, at der er en fejl eller en hindring for at få adgang til applikationen.
Når du modtager en meddelelse om antiviruskontrol under upload af dokumenterne, bedes du lukke applikationen og vende tilbage et par minutter senere.
Det er sandsynligt, at det pågældende dokument er blevet uploadet i mellemtiden.

3. Hvortil skal jeg sende de dokumenter, der er nødvendige for min ansættelse?
De originale dokumenter eller bekræftede kopier skal fremlægges på kontorerne i Enheden for Forbindelserne med Personalet i Bruxelles, rue Montoyer 70,
ved undertegnelsen af kontrakten.
Hvis dokumenterne fremlægges efter datoen for din tiltræden, kan du sende dem med intern post til følgende adresse:

Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit
GEO 02B012
Luxembourg

i en kuvert mærket "ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents".



4. Hvad sker der, hvis jeg ved underskrivelsen af kontrakten ikke kan fremvise originalerne eller de bekræftede kopier af de dokumenter, der kræves for min
ansættelse?

Du har tre måneder efter den dato, hvor kontrakten træder i kraft, til at aflevere dokumenterne.
Din personlige sagsmappe forbliver hos Enheden for Ansættelse og akkrediterede parlamentariske assistenter indtil modtagelsen af de originale dokumenter
og/eller de bekræftede kopier af de krævede dokumenter (se punkt 3).
Det betyder, at fastlæggelsen af din løn, herunder de individuelle rettigheder vil blive forsinket.
Du vil derfor i mellemtiden kun få udbetalt din grundløn.
Hvis fristen på tre måneder er udløbet, og du ikke har indsendt de originale dokumenter eller bekræftede kopier, ophæves kontrakten.

5. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har brug for at blive ansat som akkrediteret parlamentarisk assistent, og jeg ikke er statsborger i en af Den Europæiske Unions
medlemsstater?

Et medlem kan ønske at ansætte dig som akkrediteret parlamentarisk assistent, selvom du har et "ikke-EU"-statsborgerskab. I dette tilfælde skal medlemmet
indsende en behørigt begrundet anmodning til den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter. Sidstnævnte kan fravige kravet om at
være statsborger i en medlemsstat. Den underretter medlemmet om den afgørelse, den træffer vedrørende anmodningen. Derefter kan medlemmet på normal
vis indgive anmodningen om at ansætte dig.

6. Jeg har (endnu) ikke afsluttet en højere uddannelse med eksamensbevis. Kan jeg blive ansat?

Nej. Hvis dit medlem anmoder om ansættelse i en lønklasse 14-19

Ja. Hvis du i stedet for et eksamensbevis for en videregående uddannelse har en uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelse,
og har relevant aflønnet erhvervserfaring på mindst 3 år på heltidsbasis. Din ansættelse kan ikke være i en lønklasse højere end 13.

7. Hvad gør man i tilfælde af nyansættelse med eller uden afbrydelse (hvilke dokumenter kræves der)?

I tilfælde af genansættelse med afbrydelse:
Proceduren er identisk med den, som beskrives i forbindelse med en ansættelse.
Det er nødvendigt at uploade en ny straffeattest, en ny erklæring om fortrolighed og eventuelt et gyldigt identitetsdokument (hvis gyldigheden af det
fremlagte dokument, på tidspunktet for deres ansættelse er overskredet) i PEOPLE. Eksamensbevis og/eller erhvervserfaring kan hentes igen i Streamline i din
personlige sagsmappe, hvis du har gjort dig den ulejlighed at gemme dem ved afslutningen af din tidligere kontrakt.

I tilfælde af genansættelse uden afbrydelse:
Anmodningen om ansættelse er identisk med den, som beskrives i forbindelse med en ansættelse, men med den forskel, at det ikke vil være nødvendigt at
fremlægge nogen dokumentation.
Du vil blive indkaldt pr. e-mail til underskrivelse af din nye kontrakt.



8. Jeg finder det meget vanskeligt at indhente en straffeattest og/eller dokumenter vedrørende min værnepligt (obligatorisk for Østrig, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Grækenland og Litauen samt for tredjelande, herunder for personer med dobbelt statsborgerskab) inden for et kort tidsrum. Hvad skal jeg
gøre?

Hvis du ikke er i stand til at uploade et af disse dokumenter i PEOPLE-applikationen senest fem arbejdsdage før kontraktens startdato, kan den myndighed, der
har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, acceptere den erklæring på tro og love, der er tilgængelig i PEOPLE-applikationen, behørigt udfyldt, dateret
og underskrevet. Du skal vise de originale dokumenter (eller bekræftede kopier) ved kontraktens underskrivelse eller inden for tre måneder efter den dato, hvor
kontrakten træder i kraft.

9. Hvem har ret til at bekræftede kopier af dokumenter, som jeg skal sende til jer?

De offentlige myndigheder, herunder lokale og regionale myndigheder, diplomatiske og konsulære repræsentationer samt rets- og politimyndigheder, de
internationale organisationer FN, NATO, OECD, OSCE, organisationer, der helt eller delvist hører under en medlemsstat og er godkendt eller anerkendt af disse
som leverandører af offentlige tjenesteydelser til borgerne (f.eks. nationale posttjenester), universiteter og andre uddannelsesinstitutioner med hensyn til deres
egne eksamensbeviser, visse tjenesteydelser inden for menneskelige ressourcer i EU-institutionerne, samt de organer, der er sammenlignelige med dem, samt
notarer og advokater, men kun i de lande, hvor de er juridisk berettigede til det, hvilke er:

 "Barristers" og "Solicitors" i Det Forenede Kongerige og Republikken Irland
 "Advocates" i Malta
 "Advogados" i Portugal

10. Hvad er formålet med erklæringen om, at der ikke foreligger interessekonflikt, som akkrediterede parlamentariske assistenter skal udfylde og indsende på
tidspunktet for deres ansættelse?

Dette er en erklæring på tro og love, som den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, undersøger for at sikre sig mod en eventuel
personlig interesse, som kan bringe din uafhængighed i fare, eller mod andre former for interessekonflikter. Med henblik på at undgå interessekonflikter skal
du desuden oplyse al erhvervsmæssig virksomhed og alle mandater, som du har varetaget forud for påbegyndelsen af dit arbejde i Europa-Parlamentet.
Oplysningerne skal dække en sammenhængende periode på fem år forud for din start i Europa-Parlamentet (herunder i givet fald studier og perioder uden
beskæftigelse).

11. Har Enheden for Ansættelse og akkrediterede parlamentariske assistenter også beføjelser til at beskæftige sig med mine godtgørelser og løn?

Nej. Kontakt venligst Enheden for Individuelle Rettigheder og Vederlag (INFONAP@europarl.europa.eu for vederlag, PERSDI@europarl.europa.eu for
individuelle rettigheder).



12. Kan lægeundersøgelsen ved ansættelsen ske uden for Europa-Parlamentets lokaler, hos min egen læge f.eks. ?

Nej. Du skal følge de retningslinjer, som er indeholdt i den meddelelse på PEOPLE, hvor du er blevet oplyst om, at din kontrakt som parlamentarisk assistent er
klar.

Hvis du tidligere har været underkastet en lægeundersøgelse hos en anden EU-institution, bedes du snarest muligt tage kontakt med Europa-Parlamentets
Lægetjeneste, som vil beslutte, om du skal have en anden lægeundersøgelse. For yderligere oplysninger om lægebesøg bedes du kontakte:

Brussels Medical Service Luxembourg Medical Service
bmedical@europarl.europa.eu lmedical@europarl.europa.eu
Rue Wiertz, B-1047 Brussels Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg
ASP 02F343 KAD 00E831 ES
Tél. : +32 228 42 123 Tél. : +352 43 00 22 878

13. Kan Enheden for Ansættelse og akkrediterede parlamentariske assistenter hjælpe med at finde bolig i den by, hvor jeg skal arbejde?

Nej, men vores institution har en skranke for akkrediterede assistenter med arbejdssted i Bruxelles, som du kan kontakte pr. e-mail på følgende adresse, alt efter
hvor din fremtidige arbejdsplads er: AccueilBru@europarl.europa.eu .

14. Hvordan ved jeg, om jeg kan få andre tillæg (udlandstillæg eller særligt udlandstillæg, husstandstillæg, børnetilskud)? Hvilke dokumenter skal jeg give?

Listen over dokumenter, der skal fremlægges ved beregningen af disse forskellige godtgørelser, er vedlagt det bud, der blev tilsendt dem via PEOPLE. Når du har
startet på arbejdet, vil disse dokumenter blive behandlet af Enheden for Individuelle Rettigheder og Vederlag, der oplyser dig om de ydelser, du har krav på.

15. Jeg har fået en e-mail med meddelelse om betalingen af løn, syge- og ulykkesforsikringen. Hvad skal jeg gøre med dem?

Disse originale dokumenter skal udfyldes og fremlægges ved kontraktens underskrivelse hos
Unit for Relations with Personnel, Rue Montoyer 70, Brussels.



16. Hvornår og hvor skal jeg fremlægge de dokumenter, der er nødvendige for udarbejdelsen af mine individuelle rettigheder (tillæg og godtgørelser)?

De originale dokumenter eller bekræftede kopier kan fremlægges på tidspunktet for kontraktens underskrivelse hos
Unit for Relations with Personnel, Rue Montoyer 70, Brussels,

eller sendes med post til

Individual Entitlements and Payroll Unit
GEO 03B032
22-24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

i en kuvert mærket "ASSISTANTS PARLEMENTAIRES, Documents".
Vi råder dig til at sende disse dokumenter så hurtigt som muligt for ikke at forsinke etableringen af dine rettigheder.

17. Kan jeg indlede eller fortsætte en aktivitet uden for Europa-Parlamentet, samtidig med at jeg varetager min kontrakt som akkrediteret parlamentarisk
assistent: beskæftigelse, selvstændig aktivitet, politisk mandat på lokalt eller nationalt plan?

Dit engagement kan være på fuld tid eller på deltid.
Hvis du er ansat på deltid efter anmodning fra dit medlem, kan du opretholde eller udvikle en supplerende aktivitet med forudgående skriftlig tilladelse fra
ansættelsesmyndigheden og dit medlem af Europa-Parlamentet. Denne aktivitet må ikke skade din aktivitet som ansat for dit medlem og må ikke skade
institutionens interesser. For at undgå enhver interessekonflikt er det generelt ikke tilladt at være både en akkrediteret parlamentarisk assistent for et medlem
og en lokal assistent, eller en akkrediteret parlamentarisk assistent og medlem af en pressionsgruppe eller en akkrediteret parlamentarisk assistent og fungere
som betalingsagent for lokale assistenter.

Hvis du som svar på din forespørgsel har fået tilladelse til at arbejde på deltid, kan du ikke udøve nogen anden ekstern erhvervsmæssig virksomhed end et
offentligt hverv.

Hvis du er interesseret i at udøve en ekstern beskæftigelse eller et offentligt hverv, skal du ved hjælp af den relevante formular (findes i PEOPLE-applikationen
eller på intranettet) indgive en ansøgning om forhåndstilladelse til Enheden for Personaleforvaltning og karriereforløb (droitsetobligations@ep.europa.eu).


