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Kom til
Europa-
Parlamentet!



EU-institutionernes medarbejdere deltager hver dag i opbyg-
ningen af dagens og morgendagens Europa. Det er et fælles mål 
for dem alle at arbejde for flere hundrede millioner mennesker, og 
alle EU-borgere har potentielt chancen for at komme og være med. 
Hvad enten du er interesseret i et praktikophold eller i at begynde 
en karriere i Europa-Parlamentet, giver denne vejledning et over-
blik over mulighederne og ansøgningsprocedurerne. Vi håber, at 
den besvarer alle dine spørgsmål, og at vi en dag vil få fornøjelsen 
af at arbejde sammen med dig.

God læselyst!

Enheden for Forbindelserne med Personalet

Generaldirektoratet for Personale

De kompetente myndigheder har brede skønsbeføjelser på ansæt-
telsesområdet. Der gøres derfor opmærksom på, at oplysningerne 
i denne vejledning under ingen omstændigheder kan bruges mod 
Europa-Parlamentet i en retssag.
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1 Baggrundsoplysninger  
om Europa-Parlamentet
Europa-Parlamentet er den ene-
ste EU-institution, der vælges 
ved almindelige direkte valg, 
hvilket har været tilfældet siden 
1979, og Parlamentet er der-
med en hjørnesten i demokra-
tiet i EU. Parlamentet, som har 
751  medlemmer i sin ottende 
valgperiode, er talerør for over 
500 mio. europæere i 28 med-
lemsstater.

Europa-Parlamentet har befø-
jelser på tre hovedområder: 
lovgivningsbeføjelser, budget-
beføjelser og beføjelse til at 
udøve politisk kontrol med de 
øvrige EU-institutioner. Dets rolle 
er i konstant udvikling. EU-med-
lemsstaterne skal f.eks. tage 
hensyn til resultatet af valget til 
Europa-Parlamentet, når de ud-
vælger en kandidat til posten 
som formand for Kommissionen. 
Denne kandidat godkendes 
derefter af det nye Parlament. 
I henhold til traktaten »vælges« 
formanden for Kommissionen 
således af Parlamentet, hvilket 
betyder, at vælgerne nu har en 
reel indflydelse på, hvem der 
kommer til at stå i spidsen for 
EU’s udøvende organ.

Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger, kan du besøge 
EP’s   hjemmeside på adressen 
http://www.europarl.europa.
eu/portal/da og følge   vores 
 aktiviteter på Facebook  
https://www.facebook.com/
europeanparliament og Twitter 
https://twitter.com/Europarl_
da.

Europa-Parlamentet har tre 
arbejdssteder: Bruxelles, Lu-
xembourg og Strasbourg. 
General sekretariatet ligger i 
Luxembourg, mens Europa-Par-
lamentets medlemmer (MEP’er) 
og de afdelinger, som arbej-
der tæt sammen med dem, er i 
Bruxelles. Det er her, møderne 
i de politiske grupper, udvalgs-
møderne og minisamlingerne 
(mødeperioder, der supplerer 
de vigtigste plenarmøder) afhol-
des. Europa-Parlamentet holder 
12  mødeperioder af en uges 
varighed om året i Strasbourg, 
som er dets officielle hjemsted.

Generalsekretariatet er Euro-
pa-Parlamentets administration. 
Det består af 12  generaldirek-
torater og en Juridisk Tjeneste. 

http://http://www.europarl.europa.eu/portal/da
http://http://www.europarl.europa.eu/portal/da
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_da
https://twitter.com/Europarl_da
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Dets rolle er at bistå MEP’erne 
i deres daglige arbejde og at 
stille faciliteter til rådighed og 
yde logistisk støtte. Generalse-
kretariatet bistår også de politi-
ske grupper, mens MEP’erne bli-
ver støttet af deres egne parla-
mentariske assistenter og de po-
litiske gruppers medarbejdere. 
Europa-Parlamentet beskæftiger 
i alt ca. 9 000 mennesker.

Europa-Parlamentets medarbej-
dere skal udføre nogle varie-
rende og spændende opgaver 

i hjertet af en demokratisk, in-
klusiv og engageret institution. 
Europa-Parlamentet påtager 
sig som arbejdsgiver at fremme 
ligestilling og mangfoldighed i 
sit Generalsekretariat og sikrer, 
at principperne om forbud mod 
forskelsbehandling overholdes, 
således at medarbejderne vir-
kelig er repræsentative for det 
europæiske samfund.

Der tilbydes en lang række mu-
ligheder, fra praktikophold til en 
karriere i EU-administrationen.
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2 Tjenestemand i Europa-Parlamentet

Hvis du kunne tænke dig at 
begynde en karriere som tjene-
stemand i Europa-Parlamentet, 
skal du først bestå en udvæl-
gelsesprøve organiseret af Det 
Europæiske Personaleudvælgel-
seskontor (EPSO). Udvælgelses-
prøven omfatter forskellige trin 
afhængigt af profilen: udvæl-
gelse baseret på kvalifikationer, 
evne til at ræsonnere, sprogtest 
og test af faglige kvalifikationer. 

Det sidste trin i udvælgelses-
prøven er et evalueringscenter, 
hvor syv eller otte kompetencer 
(afhængigt af lønklassen) evalu-
eres gennem forskellige øvelser.

EPSO har ansvaret for at afholde 
almindelige udvælgelsesprøver 
for alle EU-institutionerne. De 
kommende EU-tjenestemænd 
rekrutteres fra de lister over eg-
nede ansøgere, der udarbejdes 
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på grundlag af disse udvælgel-
sesprøver.

Rekrutteringen til Europa-Parla-
mentets Generalsekretariat føl-
ger derfor en procedure, der er 
fælles for alle EU-institutionerne.

EU-administrationen omfatter 
mange forskellige aktiviteter og 
erhverv, men udvælgelseskri-
terierne er de samme for alle. 
Kandidaterne skal for at kunne 
få adgang til en udvælgelses-
prøve:

• være statsborger i  en 
EU-medlemsstat

• være i besiddelse af sine 
borgerlige rettigheder

• have opfyldt sine forplig-
telser efter de gældende 
love om værnepligt i det 
pågældende land

• have et indgående kend-
skab til et af EU’s officielle 

sprog og et tilfredsstillende 
kendskab til et af de andre 
officielle sprog

• have de kvalifikationer og 
den erhvervserfaring, der 
måtte være nødvendige på 
baggrund af den påkræ-
vede specialiseringsgrad 
og den pågældende løn-
klasse.

Alle oplysninger om igang-
værende og kommende pro-
cedurer og om, hvordan man 
tilmelder sig, kan findes på Det 
Europæiske Personaleudvælgel-

seskontors hjemmeside (http://
europa.eu/epso). Der kan fin-
des yderligere oplysninger i ka-
pitel 7 i denne brochure.

Aktivitetsområder

Med henblik på at give 
MEP’erne den støtte, de har 

brug for, tilbyder Generalse-
kretariatet en lang række for-

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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skellige job til kandidater med 
erhvervserfaring på en række 
områder:

• parlamentarisk assistance

• sproglig bistand

• kommunikation

• ledelse

• finanser

• informationsteknologi

• juridisk bistand

• administration

• logistisk bistand.

Ansættelsesgrupper og erhverv

De ansatte i alle EU-institutio-
nerne er inddelt i tre kategorier:

Administratorer (AD)

Der er 12  AD-lønklasser. Ad-
ministratorerne udfører admini-
strative, rådgivende, sproglige, 
videnskabelige og ledelses-
mæssige opgaver. Europa-Par-
lamentet tilbyder en bred vifte 
af karriereveje for universitetsud-
dannede:

• administratorer i de parla-
mentariske organer

• pressemedarbejdere

• jurist-lingvister

• finansielle administratorer

• oversættere og tolke etc.

Assistenter (AST)

Der er 11 AST-lønklasser. As-
sistenterne udfører administra-
tive opgaver inden for alle in-
stitutionens aktivitetsområder. 
De mange vitale opgaver, de 
udfører inden for budgetmæs-
sige og finansielle anliggender, 
personaleforvaltning, IT og do-
kumenthåndtering, for blot at 
nævne nogle få, gør dem uund-
værlige.

Sekretærer og 
kontorpersonale 
(AST/ SC)

Der er seks AST/SC-lønklasser. 
Disse medarbejdere udfører 
sekretær- og kontorforvaltnings-
opgaver og andre praktiske, 



9

støtterelaterede og logistiske 
opgaver, som i mange tilfælde 

kræver evnen til at arbejde uden 
opsyn.

Reglerne om karriereforløbet i Generalsekretariatet findes i tjeneste-
mandsvedtægten. Medarbejderne forfremmes enten inden for samme 
ansættelsesgruppe eller på grundlag af specifikke procedurer til en 
højere ansættelsesgruppe.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:DA:PDF
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3 Tidsbegrænsede kontrakter 
i Generalsekretariatet
Ud over en karriere som tjene-
stemand tilbyder Europa-Parla-
mentet også tidsbegrænsede 
kontrakter. Formålet med disse 
kontrakter som midlertidigt ansat 
eller kontraktansat er at skaffe 
dækning for faste stillinger, der 
forbliver ledige på grund af en 
resultatløs intern eller interinsti-
tutionel udvælgelsesprocedure, 
hvis de ikke kunne besættes fra 
en reserveliste, eller at styrke et 
team til et bestemt formål. Tids-
begrænsede kontrakter kan be-
nyttes til alle stillinger og jobpro-
filer.

Kontrakter for midlertidigt an-
satte er normalt gyldige i højst 
seks år. Der kan dog indgås 
tidsubegrænsede kontrakter 
med personer med visse sær-
lige profiler. Disse jobtyper er 

sjældne, og ansøgningsproce-
durerne er normalt skrædder-
syet til den pågældende stilling.

Kontraktansatte udvælges efter 
en »indkaldelse af interesse-
tilkendegivelser«, og de god-
kendte ansøgere sættes på en 
reserveliste. De udvalgte ansø-
gere ansættes i overensstem-
melse med afdelingernes be-
hov. Kontrakterne løber normalt 
i højst seks år.

Der gælder særlige regler for 
medarbejdere med tidsbegræn-
sede kontrakter. Der kan findes 
yderligere oplysninger på Det 
Europæiske Personaleudvæl-
gelseskontors (EPSO’s) hjemme-
side:

http://europa.eu/epso

http://europa.eu/epso
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4 Parlamentariske assistenter

En anden kategori af midlerti-
digt ansatte er de parlamenta-
riske assistenter, der arbejder 
direkte for MEP’erne.

De parlamentariske assistenter 
hjælper MEP’erne i deres dag-
lige arbejde og er enten base-
ret på et af Parlamentets tre ar-
bejdssteder (akkrediterede par-
lamentariske assistenter) eller i 
MEP’ens valgkreds i hjemlandet 
(lokale assistenter); de arbejder 
i Strasbourg under mødeperio-
derne.

De akkrediterede parlamentari-
ske assistenter arbejder på et af 
Parlamentets tre arbejdssteder 
og skal indsamle baggrundsin-
formation om vigtige politiske 
spørgsmål vedrørende deres 
MEP’s arbejde og skrive udkast 
til betænkninger, udtalelser og 
ændringsforslag fra deres MEP. 
De skriver også taler, besvarer 
spørgsmål fra borgerne og ta-
ger sig af besøgsgrupper og er 
ansvarlige for den daglige drift 
af deres MEP’s kontor.

De lokale parlamentariske as-
sistenter er baseret i en MEP’s 
valgkreds i hjemlandet. De hjæl-
per den pågældende MEP med 
hans eller hendes forbindelser 
med vælgere, myndigheder og 
foreninger. De fungerer som 
mellemled mellem deres MEP, 
offentligheden og de lokale par-
tiorganer.

MEP’erne arbejder tæt sammen 
med deres assistenter og er 
stærkt afhængige af dem, hvor-
for de vælger deres personale 
personligt. Hvis du ønsker at an-
søge om et job som parlamen-
tarisk assistent, skal du kontakte 
den pågældende MEP’s kontor 
direkte.

Der findes en komplet liste over 
MEP’er - efter land og politisk 
gruppe - på Europa-Parlamen-
tets hjemmeside på følgende 
adresse:

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

http://www.europarl.europa.eu/meps/da/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/da/map.html
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MEP’erne danner ikke nationale 
blokke i Europa-Parlamentet, 
men sidder i politiske grupper 
efter deres politiske orientering.

De politiske gruppers medar-
bejdere hjælper medlemmerne 
i deres gruppe med deres dag-
lige arbejde, og deres rolle er af 
yderst politisk karakter.

De beskæftiger sig hovedsa-
geligt med at formulere og for-
svare de politiske holdninger, 
deres gruppe vil indtage, og 
udarbejde udtalelser om speci-
fikke emner, men de laver også 
det forberedende arbejde til de 
betænkninger, som MEP’erne 
udarbejder.

De medarbejdere, der ansættes 
af de politiske grupper, tilbydes 
normalt tidsubegrænsede kon-
trakter. De ansatte i de politiske 
grupper er inddelt i de samme 
tre ansættelsesgrupper som de 
ansatte i Europa-Parlamentets 
Generalsekretariat.

Hvis du ønsker flere oplysninger 
om ansættelsesprocedurerne, el-
ler hvis du ønsker at ansøge om 
et job i en politisk gruppe, skal 
du kontakte gruppen  direkte.

Der findes en liste over de po-
litiske grupper på følgende 
adresse:

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

5 Job i Europa-Parlamentets 
politiske grupper

http://www.europarl.europa.eu/portal/da
http://www.europarl.europa.eu/portal/da
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Europa-Parlamentets Generalse-
kretariat tilbyder en række gene-
relle og specialiserede praktik-
ophold og studiebesøg, der skal 

gøre det muligt for borgerne at 
gøre sig bekendt med Parlamen-
tets arbejde og aktiviteter:

6 Praktikophold og studiebesøg

• praktikophold for universi-
tetsuddannede (»almen« 
retning, »journalistisk« ret-
ning og Sakharovpris-ret-
ningen)

• uddannelsespraktikophold

• oversættelsespraktikophold 
for universitetsuddannede

• uddannelsespraktikophold i 
oversættelse

• studiebesøg

Praktikopholdene er betalte 
(universitetsuddannede) eller 
subsidierede (uddannelsesprak-
tikophold).

Ansøgninger om alle praktikop-
hold udfyldes online. Du rådes 
til ikke at vente til sidste dag 
med at ansøge, da systemet 
kan blive overbelastet, når der 
indgives mange ansøgninger 
samtidigt.

Der kan findes nærmere oplys-
ninger om praktikopholdene, 
herunder udvælgelseskriteri-
erne, de interne regler, spørgs-
mål og svar og onlineansøg-
ningsformularen, på Europa-Par-
lamentets hjemmeside http://
www.europarl.europa.eu/ un-
der »Parlamentet og dig« > »Ar-
bejd hos os« > »Praktikophold«.

Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til de relevante 
afdelinger:

ttp://www.europarl.europa.eu/
ttp://www.europarl.europa.eu/
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For praktikophold for universi-
tetsuddannede, uddannelses-
praktikophold og studiebesøg:

European Parliament
Traineeships Office
GEO 02B012
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
stages@ep.europa.eu

For oversættelsespraktikophold 
for universitetsuddannede og 
uddannelsespraktikophold i 
oversættelse:

European Parliament
Translation Traineeships
TOB 07A017 
Plateau du Kirchberg
L-2929 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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Praktikophold for universitetsuddannede — 
Robert Schuman-stipendier

Disse praktikophold er forbe-
holdt personer med eksamens-
bevis fra et universitet eller an-
den højere læreanstalt. De skal 
give de pågældende personer 
mulighed for at bygge videre på 

de kundskaber, de har erhvervet 
under studiet, og give dem ind-
sigt i Den Europæiske Unions 
og særligt Europa-Parlamentets 
virksomhed.

Robert Schuman-stipendier omfatter 
tre retninger:

en almen retning, der er tilgæn-
gelig for alle ansøgere, der op-
fylder kriterierne

en journalistisk retning: Ansø-
gere skal dokumentere en faglig 
kompetence ved enten at have 
udgivet publikationer, være op-
taget i journalistforbundet i en 
EU-medlemsstat eller have er-
hvervet en journalistuddannelse, 
der er anerkendt i EU-medlems-
staterne eller i ansøgerlandene.

Sakharovpris-retningen: Dette 
praktikprogram har til formål at 
uddybe praktikanternes kend-
skab til Europa-Parlamentets 
arbejde til fordel for menneske-
rettighederne og de internati-
onale normer på området. Det 
henvender sig til ansøgere med 
særlig interesse for menneske-
rettighedsspørgsmål.

Uddannelsespraktikophold

Europa-Parlamentet tilbyder 
uddannelsespraktikophold til 
ansøgere, som inden ansøg-

ningsfristens udløb har opnået 
eksamensbevis for afsluttet 
ungdomsuddannelse, som er 
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adgangsgivende til universite-
tet, eller som har gennemført en 
erhvervsuddannelse på et tilsva-
rende niveau. Der gives forrang 
til studerende, der skal gennem-

føre et obligatorisk uddannel-
sespraktikophold som en del 
af deres studier. Ansøgere skal 
være fyldt 18 år på uddannel-
sespraktikopholdets første dag.

Oversættelsespraktikophold 
for universitetsuddannede

Disse praktikophold er forbe-
holdt personer med eksamens-
bevis fra et universitet eller an-
den højere læreanstalt. De skal 
give de pågældende personer 
mulighed for at bygge videre på 
de kundskaber, de har erhvervet 

under studiet, og give dem ind-
sigt i Den Europæiske Unions 
og særligt Europa-Parlamentets 
virksomhed. Praktikophold for 
oversættere finder sted i Luxem-
bourg.

Uddannelsespraktikophold i oversættelse

Europa-Parlamentet tilbyder ud-
dannelsespraktikophold i over-
sættelse til ansøgere, som inden 
ansøgningsfristens udløb har 
opnået eksamensbevis for afslut-
tet ungdomsuddannelse, som er 
adgangsgivende til universitetet, 
eller som har gennemført en er-
hvervsuddannelse på et tilsva-
rende niveau. Disse ophold er 

navnlig tiltænkt studerende, der 
skal gennemføre et obligatorisk 
uddannelsespraktikophold som 
en del af deres studier. Ansø-
gere skal være fyldt 18 år på 
uddannelsespraktikopholdets 
første dag. Praktikophold for 
oversættere finder sted i Luxem-
bourg.
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Studiebesøg - til specifik forskning

Studiebesøgene skal give per-
soner over 18 år mulighed for 
mere indgående studier af spe-
cifikke emner i relation til euro-
pæisk integration. Ansøgerne 
har også mulighed for at fore-
tage forskning på Europa-Parla-
mentets bibliotek eller i de histo-
riske arkiver i Luxembourg.

Studiebesøgene varer højst en 
måned. Hvis du allerede har 

gennemført et praktikophold i 
Europa-Parlamentet, bliver du 
bedt om at vente seks måneder, 
inden du ansøger om et studie-
besøg.

Europa-Parlamentet bidrager 
ikke til dækning af nogen form 
for udgifter i forbindelse med 
studiebesøg.

Praktikophold hos en MEP  
eller en politisk gruppe

MEP’er og politiske grupper ta-
ger jævnligt imod praktikanter i 
Bruxelles og Strasbourg. Stude-
rende og nye universitetsuddan-
nede får mulighed for at opleve 
dagligdagen i det politiske liv i 
Europa-Parlamentet på tæt hold. 
Nogle MEP’er tager også imod 
praktikanter i deres valgkredse.

Disse praktikophold er modsæt-
ning til dem, der organiseres af 
Europa-Parlamentets General-
sekretariat, ikke en del af Par-
lamentets officielle program. 
Hvorvidt der er adgang til så-

danne praktikophold afhænger 
af, om en given gruppe eller 
MEP har mulighed for at tage 
imod praktikanter, og praktikop-
holdene er undergivet de politi-
ske gruppers relevante interne 
regler og de regler, der fastsæt-
tes af den enkelte MEP. Som 
følge heraf varierer vilkårene 
for praktikopholdene, deres va-
righed, ansøgningsfristerne og 
aflønningsvilkårene. Du rådes 
derfor til at kontakte den rele-
vante MEP eller politisk gruppe 
direkte.



18

7 Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontor
Det Europæiske Personaleud-
vælgelseskontor

Det Europæiske Personaleud-
vælgelseskontor (EPSO) er 
ansvarligt for de fleste af EU-in-
stitutionernes ansættelsesproce-
durer.

Det organiserer udvælgelses-
prøverne for tjenestemænd og 
de prøver, der skal bestås af 
kandidater til ikke-faste stillin-
ger, navnlig kontraktansatte 
medarbejdere.

Alle oplysninger vedrørende an-
søgninger kan findes på EPSO’s 
hjemmeside (http://europa.eu/
epso), herunder:

• en foreløbig tidsplan for kom-
mende udvælgelsesprøver 
med oplysninger om de rele-
vante områder og de sprog, 
som udvælgelsesprøven kan 
tages på

• officielle meddelelser om 
udvælgelsesprøver

• et overblik over ansøgnings-
proceduren

• en portal, hvor du kan følge 
med i, hvordan det går med 
din(e) ansøgning(er)

• prøveeksempler

• ...

Meddelelser om udvælgelses-
prøver offentliggøres i Den Euro-
pæiske Unions Tidende (EUT) 
og på EPSO’s hjemmeside samt 
i visse specifikke medier.

Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til EPSO:

h t t p s : //epso . eu ropa .eu/
c o n t a c t / f a q / i n t e r m e d i a -
ry-page/86_da

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_da
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_da
https://epso.europa.eu/contact/faq/intermediary-page/86_da
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Når du er blevet sat på en re-
serveliste, kan du blive kontaktet 
af alle EU-institutionerne. De af-
delinger, der er interesseret i dit 
CV, vil normalt invitere dig til en 
samtale.

EPSO beskæftiger sig ikke med 
ansættelse af parlamentariske 
assistenter eller medarbejdere 
i Europa-Parlamentets politiske 
grupper.
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8 Arbejdsmiljø

De utallige muligheder for fag-
lig udvikling, det multikulturelle 
arbejdsmiljø, hvor der tales 
24  officielle sprog, og en god 
balance mellem arbejdsliv og 
privatliv er blot nogle af for-
delene ved at arbejde i Euro-
pa-Parlamentet, hvor ligestilling, 
mangfoldighed, personalets 
trivsel og miljøet tillægges stor 
værdi.

Du vil som ansat i Europa-Par-
lamentet nyde godt af social 
sikring (syge- og ulykkesforsik-
ring, pension, skat) i henhold til 
EU’s sygesikringsordning samt 
skræddersyet videreuddannelse 
gennem hele din karriere. Parla-
mentets personalepolitik tilskyn-
der også til karrieremobilitet. 
Desuden vil du have mulighed 
for at indskrive dine børn i Par-
lamentets vuggestue og Europa-
skolerne.
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Aflønningen af Europa-Parla-
mentets personale er underlagt 
vedtægten for tjenestemænd og 
ansættelsesvilkårene for de øv-
rige ansatte i Den Europæiske 
Union, som gælder for ansatte 
i alle EU-institutionerne. Den 
består af en grundløn, der af-
hænger af, hvilken lønklasse og 
hvilket løntrin du er blevet ind-
placeret i ved ansættelsen, og 
kan desuden omfatte forskellige 
tillæg på baggrund af dine per-
sonlige forhold (udlandstillæg, 
familietillæg, etc.). Der skal be-
tales EU-skat og socialsikringsbi-
drag af lønnen.

Konklusion
Ansættelse i Europa-Parlamentet 
giver dig mulighed for en spæn-
dende karriere på en række 
forskellige områder. Hvis du 
benytter dig af denne mulighed, 
vælger du et unikt, multikulturelt 
og internationalt arbejdsmiljø.

Europa-Parlamentet har brug for 
dygtige medarbejdere inden for 
en række områder og ansætter 
kandidater med meget forskel-
lige profiler. Har du lyst til at 
være en del af dette?

Hvad venter du på? Kom til 
Europa-Parlamentet i dag!
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