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PARLAMENT EUROPEJSKI 

LUKSEMBURG 

PRACOWNICY W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I PREWENCJI 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA KANDYDATUR 

Pracownicy kontraktowi w dziedzinie nadzoru i prewencji – grupa funkcyjna I (GF I) 

Termin składania kandydatur:  

28 lutego 2020 r. 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

Po utworzeniu wewnętrznej służby bezpieczeństwa w Brukseli i Strasburgu Parlament 
Europejski przygotowuje się obecnie do naboru personelu ochrony na potrzeby budynków w 
Luksemburgu. W ramach tej procedury Parlament Europejski zamierza zatrudnić w 
Luksemburgu znaczną liczbę osób z doświadczeniem w dziedzinie ochrony. 

Kandydaci i kandydatki wybrani w drodze procedury selekcji zatrudnieni będą bezpośrednio 
przez Dyrekcję Generalną ds. Bezpieczeństwa i Ochrony (DG SAFE) Parlamentu 
Europejskiego. 

Luksemburg to miejsce sprzyjające życiu rodzinnemu, w którym dostępne są unijne żłobki i 
szkoła europejska. 

Początkowo umowa zostanie zawarta na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na 
kolejny rok. Jeśli dojdzie do drugiego przedłużenia umowy, może być to umowa na czas 
nieokreślony. Po upływie pierwszych dwóch lat zatrudnienia pracownicy i pracowniczki będą 
mieli również możliwość awansu w grupie GF I. 

Szczegółowe informacje na temat warunków wynagrodzenia znajdują się pod koniec 
ogłoszenia. 

Osoby, które chcą być wzięte pod uwagę w naborze, powinny składać kandydatury do 28 
lutego 2020 r. 

 

Podjęcie obowiązków: od lutego 2021 r. 

Liczba pracowników kontraktowych, którzy zostaną zatrudnieni: około 115 

 

Procedura selekcji będzie przebiegać za pośrednictwem portalu CAST Europejskiego Urzędu 
Doboru Kadr (EPSO): EPSO/CAST/P/18/2017 

Ogólne warunki zatrudnienia oraz kryteria selekcji wyszczególniono na stronie EPSO. 

Jest to oferta pracy skierowana szczególnie do osób z doświadczeniem w dziedzinie nadzoru 
i prewencji, które pracować będą w budynkach Parlamentu w Luksemburgu. Prosimy o 
zapoznanie się z poniższymi dodatkowymi kryteriami szczególnymi: 

– Oprócz ukończenia edukacji obowiązkowej wymagane są co najmniej dwa lata 
doświadczenia zawodowego w dziedzinie związanej z przedmiotową pracą: bezpieczeństwie, 
nadzorze i prewencji lub logistyce, w sektorze publicznym lub prywatnym. Jeżeli na 
doświadczenie to będzie się składać co najmniej rok wcześniejszej pracy w organizacji 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_pl
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_pl
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_pl
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europejskiej lub międzynarodowej lub w środowisku wielokulturowym lub wielonarodowym, 
zostanie to uznane za atut. 

– Znajomość języka francuskiego lub angielskiego będzie uznana za atut. 

 

Aby odpowiedzieć na zaproszenie do składania kandydatur, proszę postępować zgodnie z 
instrukcją: 

 

1. Przejdź na stronę EPSO i utwórz konto (jeśli jeszcze go nie masz). 

(link) https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=pl 

 

2. Zarejestruj się na stronie EPSO (CAST Permanent) dla grupy funkcyjnej I – 
CAST/P/18/2017. 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_pl 

 

Kliknij na przycisk „ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ”. 

Jeśli masz już konto CAST, nie musisz rejestrować się ponownie. 

 

3. UWAGA: W polu „DOŚWIADCZENIE I WYKSZTAŁCENIE” w profilu EPSO w rubryce 
„Motywacja i mocne strony” wpisz „pracownik w dziedzinie nadzoru i prewencji”. 

 

4. W odpowiedniej sekcji profilu CAST załącz aktualny życiorys. 

 
5. UWAGA: Wyślij wiadomość na adres mailowy Parlamentu Europejskiego: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
z następującymi informacjami: 
 
1. Przedmiot: Kandydatura: Ochrona – Luksemburg 
 
2. Wiadomość: Podaj swoje imię i nazwisko oraz numer rejestracyjny CAST 
 
3. Prosimy o niedodawanie załączników, ponieważ nie będą one brane pod uwagę. 
 
 
Wydział ds. Zasobów Kadrowych Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa i Ochrony 
rozpatrzy kandydatury i zaprosi najodpowiedniejsze ich zdaniem osoby do wzięcia udziału w 
teście CAST. Kandydaci i kandydatki, którzy zdadzą test CAST, zostaną później zaproszeni 
na rozmowę. 
 
Ochrona danych osobowych 
 
Parlament Europejski, jako instytucja odpowiedzialna za organizację procedur selekcji, czuwa 
nad tym, aby dane osobowe kandydatów były przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 o ochronie osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, 
zwłaszcza w aspekcie ich poufności i bezpieczeństwa. 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=pl
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_pl
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu
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Wynagrodzenie i dodatki 

Poza wynagrodzeniem i dodatkami (zob. tabela poniżej) pracownicy instytucji europejskich 
mają prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak: 

– ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin, 

– system emerytalny instytucji Unii, 

– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

– system ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, 

– dostęp do szkół i przedszkoli europejskich. 

Od wynagrodzenia odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od 
następstw nieszczęśliwych wypadków i na wypadek bezrobocia oraz na system emerytalny. 

Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu wspólnotowemu, ale zwolnione jest z podatków 
krajowych. 

 

EUR/miesiąc 

Grupa zaszeregowania i 
stopień 

GF I, stopień 1 GF I, stopień 21 

1. Wynagrodzenie 
podstawowe (brutto; bez 
dodatków i potrąceń)* 

2 074,40 EUR 2 117,47 EUR 

Stawka odliczeń na poczet składek na ubezpieczenia społeczne dla tego 
przedziału dochodów wynosi średnio między 11,5 % a 12 % wynagrodzenia 
podstawowego  

2. Inne możliwe świadczenia/dodatki, w zależności od sytuacji osobistej 
kandydatów (miejsce zatrudnienia: Luksemburg)  

Dodatek na gospodarstwo 
domowe  

191,44 EUR + 2 % wynagrodzenia podstawowego 

Dodatek zagraniczny (nie 
można łączyć z dodatkiem 
z tytułu zamieszkiwania za 
granicą) 

16 % wynagrodzenia podstawowego (co najmniej 
567,38 EUR)  

Dodatek z tytułu 
zamieszkiwania za granicą 
(nie można łączyć z 
dodatkiem zagranicznym) 

4 % wynagrodzenia podstawowego 

Dodatek na dziecko 
pozostające na utrzymaniu 
(na każde dziecko) 

418,31 EUR 

Dodatek na przedszkole 
(na każde dziecko) 

102,18 EUR 

Dodatek edukacyjny Do 567,64 EUR  

Dodatek za pracę na 
zmiany** 

Od 429,05 EUR do 965,31 EUR 

* dochód netto każdej osoby zależy od jej konkretnej sytuacji. Wysokość wynagrodzenia nie może 

być określona przed objęciem stanowiska. 

** zróżnicowane stawki w zależności od rzeczywistej pracy na zmiany. 

                                                 
1 Stopień 2 przyznawany jest pracownikom i pracowniczkom kontraktowym z co najmniej trzyletnim 
doświadczeniem zawodowym. 


