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Přidejte se 
k Evropskému 
parlamentu!



Zaměstnanci institucí EU se denně podílejí na utváření dnešní i zítřej-
ší Evropy. Jejich společným cílem je práce pro miliony lidí, přičemž 
potenciální příležitost stát se jedním z nich má každý občan EU. Ať 
už máte zájem o stáž nebo chcete svou profesní dráhu zahájit v Ev-
ropském parlamentu, tato příručka vám poskytne přehled nabízených 
příležitostí a seznámí vás s postupem podávání žádostí. Věříme, že 
příručka zodpoví všechny vaše otázky a že jednoho dne budeme mít 
to potěšení s vámi pracovat.

Přejeme vám příjemnou četbu!

Oddělení pro vztahy se zaměstnanci

Generální ředitelství pro personál

Příslušné orgány mají v oblasti náboru zaměstnanců široké diskreční 
pravomoci. Vezměte tudíž na vědomí skutečnost, že veškeré informa-
ce obsažené v této příručce nesmějí být za žádných okolností použity 
při soudním řízení proti Evropskému parlamentu.
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1 Základní informace 
o Evropském parlamentu
Evropský parlament je jedinou 
evropskou institucí, která již od 
roku 1979 podléhá přímé volbě, 
a je proto jedním ze základních 
kamenů demokracie v Evropské 
unii. Toto shromáždění, které má 
ve svém osmém volebním ob-
dobí 751  poslanců, je hlasem 
více než 500 milionů Evropanů 
ve 28 členských státech.

Evropský parlament vykonává 
pravomoci ve třech hlavních 
oblastech: v  legislativní a  roz-
počtové oblasti a  v oblasti po-
litického dohledu nad ostatními 
evropskými institucemi. Jeho 
úloha se neustále vyvíjí. Jako 
příklad můžeme uvést povin-
nost členských států EU přihlížet 
při výběru kandidáta na funkci 
předsedy Evropské komise k vý-
sledkům voleb do Evropského 
parlamentu. Poté tohoto kandi-
dáta schvaluje nový Parlament. 
Předseda Evropské komise je 
tedy v  souladu s  podmínkami 
Smlouvy „zvolen“ Parlamentem, 
což znamená, že voliči mají 
nyní možnost rozhodovat o tom, 
kdo se stane vedoucím předsta-
vitelem výkonného orgánu EU.

Podrobnější informace najdete 
na internetových stránkách EP 
http://www.europarl.europa.
eu/portal/cs, nebo můžete dění 
v Parlamentu sledovat na Face-
booku https://www.facebook.
com/europeanpar l iamen t 
či  Twitteru https://twitter.com/
Europarl_cs

Evropský parlament má tři pra-
covní místa: v Bruselu, v Lucem-
burku a ve Štrasburku. Zatímco 
sekretariát je v Lucemburku, po-
slanci Evropského parlamentu 
a  oddělení, která s  nimi úzce 
spolupracují, se nacházejí v Bru-
selu. v  Bruselu se také konají 
schůze a dodatečná dílčí zase-
dání politických skupin a parla-
mentních výborů (která doplňují 
hlavní plenární zasedání). Ev-
ropský parlament každoročně 
pořádá 12 týdenních dílčích za-
sedání ve svém oficiálním sídle 
ve Štrasburku.

Správu Evropského parlamentu 
vykonává generální sekretariát. 
Tvoří jej 12  generálních ředi-
telství a  právní služba. Úkolem 
sekretariátu je pomáhat poslan-
cům při jejich každodenní pra-

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_cs
https://twitter.com/Europarl_cs
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covní činnosti a  poskytovat jim 
zázemí a  logistickou podporu. 
Sekretariát rovněž pomáhá 
politickým skupinám, zatímco 
poslancům pomáhají jejich par-
lamentní asistenti a zaměstnanci 
politických skupin. Evropský 
parlament zaměstnává celkem 
asi 9 000 osob.

Zaměstnanci Evropského par-
lamentu vykonávají rozmanité 
a motivující úkoly v srdci demo-
kratické, inkluzivní a  oddané 

instituce. Evropský parlament 
se coby zaměstnavatel zavázal 
podporovat na svém sekretari-
átu rovnost a rozmanitost a za-
jišťuje, aby byly řádně uplatňo-
vány zásady nediskriminace, 
tak aby jeho zaměstnanci byli 
skutečně reprezentativním obra-
zem evropské společnosti.

Evropská veřejná služba nabízí 
širokou škálu příležitostí od stáží 
až po pracovní uplatnění.
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2 Jak se stát úředníkem 
Evropského parlamentu

Pokud byste chtěli zahájit svou 
profesní dráhu jako úředníci 
sekretariátu Evropského parla-
mentu, musíte nejdříve projít vý-
běrovým řízením, které pořádá 
Evropský úřad pro výběr perso-
nálu (EPSO). Výběrové řízení se 
v závislosti na příslušném profilu 
skládá z několika kroků: výběru 
uchazečů na základě jejich kva-
lifikací, testu, který hodnotí jejich 
schopnost uvažování, a  testu 
odborných znalostí. Poslední 

krok výběrového řízení probíhá 
v hodnotícím centru, kde je for-
mou různých cvičení vyhodno-
cováno 7 či 8 dovedností (v zá-
vislosti na platové třídě).

EPSO odpovídá za organizo-
vání otevřených výběrových 
řízení pro všechny evropské in-
stituce. Budoucí evropští úřed-
níci jsou přijímáni z  rezervních 
seznamů sestavovaných na  zá-
kladě těchto výběrových řízení.
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Nábor zaměstnanců do sekre-
tariátu Evropského parlamentu 
se tudíž řídí postupem, který je 
stejný pro všechny instituce EU.

Ačkoli Evropská veřejná služba 
pojímá mnoho různých činností 
a  profesí, kritéria způsobilosti 
jsou pro každého stejná. Aby 
se uchazeči mohli výběrového 
řízení zúčastnit, musí:

• být občany některého člen-
ského státu Evropské unie,

• požívat plných občanských 
práv,

• mít splněny své zákonné po-
vinnosti vyplývající z práv-
ních předpisů příslušné 
země, pokud jde o vojen-
skou službu;

• mít výbornou znalost jed-
noho z úředních jazyků Ev-
ropské unie a dostatečnou 
znalost druhého;

• mít případně nezbytnou 
kvalifikaci a profesní zku-
šenosti, které jsou požado-
vány pro stupeň speciali-
zace pracovního zařazení 
a platové třídy, pro něž bylo 
výběrové řízení zveřejněno.

Veškeré informace o  probíha-
jících a  nadcházejících výbě-
rových řízeních a o tom, jak se 
registrovat, najdete na interne-
tových stránkách Evropského 

úřadu pro výběr personálu 
(http://europa.eu/epso). Další 
informace se dozvíte v  Kapi-
tole 7 této brožurky.

Oblasti činnosti

S cílem poskytovat poslancům 
takovou pomoc, jakou potřebují, 
nabízí sekretariát EP širokou 

škálu pracovních míst uchaze-
čům, kteří mají odborné zkuše-
nosti v řadě oblastí:

http://europa.eu/epso
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• parlamentní asistence,

• jazyková podpora,

• komunikace,

• řízení,

• finančnictví,

• informační technologie,

• právní pomoc,

• správa,

• logistika.

Funkční skupiny a profese

Ve všech evropských institucích 
jsou zaměstnanci rozděleni do 
tří kategorií:

Administrátoři (AD)

Kategorie AD má 12 platových 
tříd. Administrátoři vykonávají 
pracovní povinnosti administ-
rativní, poradní, jazykové, vě-
decké a řídící povahy. Evropský 
parlament nabízí absolventům 
vysokých škol širokou škálu pra-
covního uplatnění, například 
jako:

• administrátoři v parlament-
ních orgánech,

• pracovníci tiskového oddě-
lení,

• právníci-lingvisté,

• finanční administrátoři,

• překladatelé a  tlumočníci, 
atd.

Asistenti (AST)

Kategorie AST má 11  plato-
vých tříd. Asistenti plní výkonné 
funkce ve všech oblastech čin-
nosti EP. Skutečnost, že tito pra-
covníci plní širokou škálu důle-
žitých úkolů mimo jiné v oblasti 
rozpočtových a finančních zále-
žitostí, v  oblasti řízení lidských 
zdrojů, v  oblasti informačních 
technologií a oblasti správy do-
kumentů, svědčí o  jejich nepo-
stradatelnosti.

Administrativní pracov-
níci (AST/SC)

Kategorie AST/SC má 6 pla-
tových tříd. Tito zaměstnanci 
vykonávají pracovní povinnosti 



9

sekretářské povahy a povinnosti 
související s provozem v kance-
láři a další praktické, pomocné 

a  logistické činnosti, které 
v  mnoha případech vyžadují 
schopnost pracovat samostatně.

Profesní postup v rámci sekretariátu se řídí služebním řádem úředníků. 
Zaměstnanci mohou být povýšeni buď v rámci téže funkční skupiny 
nebo do vyšší funkční skupiny, a to na základě zvláštních postupů.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:CS:PDF
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3 Práce v sekretariátu na dobu určitou

Evropský parlament nabízí 
kromě profesní dráhy úředníka 
rovněž smlouvy na dobu určitou. 
Účelem smluv na dobu určitou 
či smluvních zaměstnanců je za-
plnit trvalá pracovní místa, která 
se nepodařilo obsadit z důvodu 
neúspěšného interního či inte-
rinstitucionálního výběrového 
řízení či která nelze obsadit z re-
zervního seznamu, nebo je-li po-
třeba posílit z nějakého důvodu 
řady zaměstnanců. Smlouvy na 
dobu určitou jsou poskytovány 
pro všechny pracovní pozice 
a odborná zaměření.

Také smlouvy dočasných za-
městnanců mají obvykle platnost 
maximálně šest let. Nicméně 
lidem s určitým specifickým od-
borným zaměřením mohou být 
nabídnuty smlouvy na dobu ne-

určitou. Takové pracovní pozice 
se vyskytují vzácně a  postup 
podávání žádostí je obvykle při-
způsoben konkrétní pozici.

Smluvní zaměstnanci jsou vybí-
ráni na základě výzvy k vyjád-
ření zájmu a  úspěšní uchazeči 
jsou zapsáni na rezervní se-
znam. Vybraní kandidáti jsou 
zaměstnáni v  souladu s  potře-
bami oddělení. Smlouvy jsou 
obvykle uzavírány maximálně 
na dobu šesti let.

Na zaměstnance přijaté na zá-
kladě smlouvy na dobu určitou 
se vztahují zvláštní pravidla. 
Další informace můžete najít na 
internetových stránkách Evrop-
ského úřadu pro výběr perso-
nálu (EPSO):

http://europa.eu/epso

http://europa.eu/epso
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4 Parlamentní asistenti

Další kategorii dočasných za-
městnanců tvoří parlamentní asi-
stenti, kteří pracují přímo pro po-
slance Evropského parlamentu.

Parlamentní asistenti pomá-
hají poslancům EP v  jejich ka-
ždodenní práci a  působí buď 
v jednom ze tří pracovních míst 
Parlamentu (akreditovaní parla-
mentní asistenti) nebo v poslan-
cově volebním obvodu (místní 
asistenti). Během dílčích zase-
dání pracují asistenti ve Štrasb-
urku.

Akreditovaní parlamentní asi-
stenti pracují v  Bruselu a  od-
povídají za shromažďování 
podkladových informací o  dů-
ležitých politických otázkách 
týkajících se poslancovy náplně 
práce, a  za vypracovávání ná-
vrhů zprávy, stanovisek a  po-
změňovacích návrhů, jež daný 
poslanec předkládá. Rovněž 
připravují projevy, odpovídají 
na otázky veřejnosti, starají se 
o skupinové návštěvy a mají na 

starosti každodenní chod kance-
láře svého poslance.

Místní parlamentní asistenti pů-
sobí ve volebním obvodu po-
slance. Pomáhají příslušnému 
poslanci ve styku s  voliči, or-
gány a sdruženími. Zajišťují spo-
jení mezi poslancem, veřejností 
a místními stranickými orgány.

Poslanci úzce spolupracují se 
svými asistenty a  velmi na ně 
spoléhají, pročež si také své za-
městnance vybírají sami. Pokud 
byste měli o  práci parlament-
ního asistenta zájem, musíte 
kontaktovat přímo kancelář pří-
slušného poslance Evropského 
parlamentu.

Úplný seznam poslanců Evrop-
ského parlamentu rozdělený 
podle zemí a politických skupin 
najdete na internetových strán-
kách Evropského parlamentu:

http://www.europarl.europa.
eu/meps/cs/map.html

http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/map.html
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Poslanci Evropského parla-
mentu netvoří národní bloky, 
ale politické skupiny na základě 
svého politického přesvědčení.

Zaměstnanci politických skupin 
pomáhají poslancům přísluš-
ných skupin s jejich každodenní 
prací a jejich úloha je silně poli-
ticky profilovaná.

Zabývají se zejména utvářením 
a  obhajováním politických po-
stojů, jež jejich skupina hodlá 
zaujmout, a  vypracováváním 
stanovisek ke specifickým téma-
tům. Pracují rovněž na přípravě 
zpráv, které předkládají po-
slanci.

Zaměstnancům politických 
skupin jsou obvykle nabízeny 
smlouvy na dobu neurčitou. Jsou 
rozděleni do stejných funkčních 
skupin jako zaměstnanci sekre-
tariátu Evropského parlamentu.

Chcete-li získat více informací 
o  postupech přijímání zaměst-
nanců nebo chcete-li požádat 
o práci v politické skupině, mu-
síte kontaktovat přímo danou 
skupinu.

Seznam politických skupin Par-
lamentu najdete na této interne-
tové adrese:

http://www.europarl.europa.
eu/portal/cs

5 Pracovní uplatnění v politických 
skupinách Evropského parlamentu

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
http://www.europarl.europa.eu/portal/cs
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Sekretariát Evropského parla-
mentu nabízí řadu všeobecně 
zaměřených a  specializova-
ných stáží a  studijních pobytů, 

které jsou koncipovány tak, aby 
občanům umožnily seznámit se 
s prací a činností Parlamentu:

6 Stáže a studijní pobyty

• stáže pro držitele vyso-
koškolského diplomu (s 
obecným zaměřením, se 
zaměřením na žurnalistiku 
nebo na téma „Sacharo-
vova cena“),

• vzdělávací stáže,

• překladatelské stáže pro 
 držitele univerzitního di-
plomu,

• vzdělávací překladatelské 
stáže,

• studijní návštěvy.

Stáže jsou placené (v případě 
absolventů vysokých škol) nebo 
je na ně poskytováno stipen-
dium (vzdělávací stáže).

Žádosti o  veškeré stáže se po-
dávají online. Doporučujeme 
vám, abyste s podáním žádosti 
nečekali až na poslední den, 
neboť velký počet žádostí na-
jednou by mohl zahltit systém.

Podrobné informace o  stážích, 
včetně kritérií způsobilosti, vnitř-
ních předpisů, často kladených 
otázek a  formuláře k  podání 
žádosti online, lze najít na inter-
netových stránkách Evropského 
parlamentu http://www.euro-
parl.europa.eu/ pod odkazem 
„Parlament a vy“ > „Spolupráce 
s Parlamentem“ > „Stáže“.

Podrobnější informace získáte 
na příslušných odděleních:

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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Stáže pro absolventy vysokých 
škol, vzdělávací stáže a studijní 
pobyty:

European Parliament
Traineeships Office
GEO 02A016
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
+352 4300-24284
stages@ep.europa.eu

Překladatelské stáže a  vzdělá-
vací stáže:

European Parliament
Translation Traineeships
TOB 02B005 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
LUXEMBOURG
dgtrad.translationtraineeships@
ep.europa.eu

mailto:stages%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
mailto:dgtrad.translationtraineeships%40ep.europa.eu?subject=
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Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu – 
stipendium Roberta Schumana

Tyto stáže jsou určeny výhradně 
absolventům univerzit nebo 
vysokých škol. Jejich cílem je 
poskytnout těmto absolventům 
příležitost stavět na znalostech, 

které získali během studií, a se-
známit se s  činností Evropské 
unie, a zejména s činností Evrop-
ského parlamentu.

Stáže Roberta Schumana  
nabízejí tři možnosti:
• stáž s obecným zaměřením, 

otevřená všem uchazečům 
splňujícím stanovená kritéria;

• novinářská stáž: žadatelé 
o novinářskou stáž musí pro-
kázat odborné zkušenosti 
buď na základě zveřejněných 
prací nebo členství v asociaci 
novinářů v  členském státě 
EU, nebo na základě novi-
nářské kvalifikace uznávané 

v členských státech EU nebo 
v kandidátských zemích;

• stáž na téma „Sacharovova 
cena“: tento program má 
za cíl prohloubit znalosti 
o činnostech Evropského par-
lamentu na podporu lidských 
práv a o mezinárodních nor-
mách v této oblasti. Je určen 
uchazečům, kteří se výrazně 
zajímají o otázky lidských 
práv.

Vzdělávací stáže

Evropský parlament nabízí 
vzdělávací stáže žadatelům, 
kteří před termínem pro podání 
přihlášky obdrželi osvědčení 
o  ukončení středoškolského 

studia umožňujícího přijetí k vy-
sokoškolskému studiu, nebo ab-
solventům vyšších nebo odbor-
ných škol na  obdobné úrovni. 
Přednost je dávána studentům, 
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v jejichž případě je absolvování 
vzdělávací stáže povinnou sou-
částí studia. Žadatelé musí mít 

v  den zahájení stáže nejméně 
18 let.

Překladatelské stáže pro absolventy 
vysokoškolského studia

Tyto stáže jsou určeny výhradně 
absolventům univerzit nebo 
vysokých škol. Jejich cílem je 
poskytnout absolventům příleži-
tost stavět na znalostech, které 

získali během studií, a  sezná-
mit se s  činností Evropské unie, 
zejména s  činností Evropského 
parlamentu. Překladatelské 
stáže probíhají v Lucemburku.

Vzdělávací překladatelské stáže

Evropský parlament nabízí pře-
kladatelské vzdělávací stáže 
žadatelům, kteří před termínem 
pro podání přihlášky obdrželi 
osvědčení o  ukončení středo-
školského studia umožňujícího 
přijetí k vysokoškolskému studiu, 
nebo absolventům vyšších nebo 
odborných škol na  obdobné 

úrovni. Tato místa jsou určena 
zejména pro studenty, v  jejichž 
případě je absolvování vzdě-
lávací stáže povinnou součástí 
studia. Žadatelé musí mít v den 
zahájení stáže nejméně 18 let. 
Překladatelské stáže probíhají 
v Lucemburku.

Studijní pobyty za účelem 
specifického výzkumu

Studijní pobyty jsou koncipo-
vány tak, aby osobám, jež do-

sáhly nejméně 18 let, poskytly 
příležitost hlouběji studovat 
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specifické předměty týkající se 
evropské integrace. Žadatelé 
mají rovněž možnost provádět 
výzkum v  knihovně Evropského 
parlamentu nebo v  historickém 
archivu v Lucemburku.

Studijní pobyty trvají maximálně 
jeden měsíc. Pokud jste již ab-

solvovali stáž v Evropském par-
lamentu, je nutné vyčkat šest 
měsíců, než si podáte žádost 
o studijní pobyt.

Evropský parlament nehradí 
žádné případné výdaje návštěv-
níků.

Stáže u poslanců Evropského parlamentu 
či politické skupiny

Poslanci EP a  politické skupiny 
přijímají pravidelně stážisty 
v  Bruselu a  ve Štrasburku. Stu-
denti a  čerství absolventi vyso-
kých škol mají příležitost poznat 
každodenní politický život v Ev-
ropském parlamentu z  vlastní 
zkušenosti. Někteří poslanci EP 
přijímají stážisty rovněž ve svých 
volebních obvodech.

Tyto stáže nejsou na rozdíl od 
stáží organizovaných generál-
ním sekretariátem Evropského 
parlamentu pořádány v  rámci 

oficiálního programu Parla-
mentu. Dostupnost těchto stáží 
závisí na možnostech příslušné 
skupiny či poslance se o stážisty 
postarat, přičemž stáže se řídí 
příslušnými vnitřními předpisy 
politických skupin a pravidly sta-
novenými jednotlivými poslanci. 
V  souvislosti s  tím se podmínky 
příslušných stáží, jejich délka, 
lhůta pro podávání žádostí 
a systém odměňování liší. Proto 
vám doporučujeme kontaktovat 
přímo příslušného poslance či 
politickou skupinu.
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7 Evropský úřad pro výběr personálu

Evropský úřad pro výběr per-
sonálu (EPSO) má na starost 
většinu výběrových řízení za 
účelem přijímání zaměstnanců 
evropských institucí.

Organizuje výběrová řízení na 
místa úředníků a testy pro ucha-
zeče o  místa na dobu určitou, 
zejména smluvní zaměstnance.

Veškeré informace týkající se při-
hlášek najdete na internetových 
stránkách EPSO (http://europa.
eu/epso), včetně:

• předběžného harmonogramu 
připravovaných výběrových 
řízení, který obsahuje infor-
mace o příslušných oborech 
a jazycích, v nichž lze výbě-
rové řízení absolvovat;

• oficiálního vyhlášení výběro-
vých řízení;

• přehledu o postupu podávání 
přihlášek;

• portálu, kde můžete sledo-
vat průběh zpracování vaší 
žádosti;

• zkušebních testů;

• ...

Oznámení o výběrových říze-
ních jsou zveřejňována v Úřed-
ním věstníku Evropské unie (Úř. 
věst.), na  internetových strán-
kách úřadu EPSO a v některých 
sdělovacích prostředcích.

Pro další informace se obraťte 
na EPSO:

• poštou:
European Personnel  
Selection Office
Candidate Contact Service
Office C-25 5/40
B-1049 Brussels

• telefonicky: 
+32 22993131

• faxem: 
+32 22957488

• online

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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Jakmile je vaše jméno zapsáno 
na rezervační seznam, můžete 
být kontaktováni některou z ev-
ropských institucí. Oddělení, 
která zaujme váš životopis, vás 
obvykle pozvou na pohovor.

EPSO se nezabývá náborem 
parlamentních asistentů nebo 
zaměstnanců politických skupin 
Evropského parlamentu.
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8 Pracovní prostředí

Nesčetné příležitosti k  profes-
nímu rozvoji, multikulturní pra-
covní prostředí, v němž se hovoří 
24 úředními jazyky, a vynikající 
vyvážení pracovního a  rodin-
ného života jsou jen některými 
z  výhod práce v  Evropském 
parlamentu, kde si ceníme rov-
ných příležitostí, rozmanitosti, 
dobrých pracovních podmínek 
zaměstnanců a  dobrého pra-
covního prostředí.

Stanete-li se zaměstnanci Ev-
ropského parlamentu, bude se 

na vás vztahovat sociální za-
bezpečení (zdravotní a úrazové 
pojištění, důchodové pojištění 
a daně), které poskytuje systém 
zdravotního pojištění Společen-
ství, a  v  průběhu své kariéry 
se budete účastnit odborných 
školení přizpůsobených vašim 
potřebám. Zaměstnanecká po-
litika Parlamentu podporuje rov-
něž profesní mobilitu. Mimo to 
budete mít možnost zapsat své 
děti do parlamentních zařízení 
předškolního vzdělávání a  do 
Evropské školy.
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Odměňování zaměstnanců Ev-
ropského parlamentu se řídí 
služebním řádem úředníků 
a  pracovním řádem ostatních 
zaměstnanců Evropské unie, 
který se vztahuje na  zaměst-
nance ve všech evropských in-
stitucích. Plat se skládá ze zá-
kladního platu odpovídajícího 
platové třídě a platovému stupni 
pozice, na niž jste byli přijati. 
Váš plat může zahrnovat pří-
spěvky poskytované na základě 
vaší osobní situace (příspěvek 
za práci v zahraničí, rodinné pří-
spěvky, atd.). Plat podléhá dani 
Evropské unie a  jsou z  něho 
odváděny příspěvky na sociální 
pojištění.

Závěr
Vstoupíte-li do řad zaměstnanců 
Evropského parlamentu, získáte 
příležitost vykonávat zajímavou 
profesní dráhu v  různých ob-
lastech. Pokud této příležitosti 
využijete, vězte, že jste si zvolili 
jedinečné, multikulturní a  mezi-
národní pracovní prostředí.

Evropský parlament hledá vyni-
kající pracovníky v řadě oblastí 
a přijímá uchazeče s velmi roz-
manitými profily. Chcete být jed-
ním z nás?

Tak na co čekáte? Přidejte se 
k  Evropskému parlamentu ještě 
dnes!
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