
 

1 
 

EUROOPA PARLAMENT 

LUXEMBOURG 

TURVA- JA ENNETUSTÖÖTAJAD 

OSALEMISKUTSE 

Lepingulised turva- ja ennetustöötajad – I tegevusüksus (FG I) 

Avalduste esitamise tähtaeg:  

28. veebruar 2020 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

Euroopa Parlament on juba alustanud asutusesisese turvateenistuse loomist Brüsselis ja 
Strasbourgis ning valmistab nüüd ette turvatöötajate töölevõttu oma Luxembourgis 
asuvatesse hoonetesse. Euroopa Parlament kavatseb võtta Luxembourgi tööle suure hulga 
kogenud turvatöötajaid. 

See võimaldab edukatel kandidaatidel asuda tööle otse Euroopa Parlamendi turvalisuse ja 
ohutuse peadirektoraadis (DG SAFE). 

Luxembourgi elukeskkond on peresõbralik. Parlamendil on oma lasteaiad ja Euroopa kool. 

Leping sõlmitakse esialgu üheks aastaks ja seda võib pikendada veel ühe aasta võrra. Kui 
lepingut pikendatakse teist korda, siis võidakse sõlmida tähtajatu leping. Pärast kahte esimest 
tööaastat on töötajatel õigus saada ka FG 1 kõrgemale palgajärgule. 

Konkreetne teave palgatingimuste kohta on esitatud teate lõpus. 

Kandidaadid peaksid avalduse esitama hiljemalt 28. veebruariks 2020, et seda oleks võimalik 
arvesse võtta. 

 

Ametisse asumine: veebruar 2021 

Tööle võetavate lepinguliste töötajate arv: ligikaudu 115 

 

Valikumenetlus korraldatakse Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) CASTi portaali kaudu: 
EPSO/CAST/P/18/2017 

Üldised töölevõtutingimused ja valikukriteeriumid on üksikasjalikult esitatud EPSO veebisaidil. 

See on hea võimalus kogenud turva- ja ennetustöötajatele, kelle töökoht hakkab olema 
Euroopa Parlamendis Luxembourgis. Täiendavad erikriteeriumid on esitatud allpool. 

– Pärast kohustusliku hariduse omandamist peab olema omandatud vähemalt kaheaastane 
töökogemus ametikohaga seotud valdkonnas: julgeoleku-, ennetus- ja turvatöö- või 
operatiivjuhtimise valdkond avalikus ja/või erasektoris. Eeliseks on vähemalt üheaastane 
töökogemus Euroopa või rahvusvahelises organisatsioonis või mitmekultuurilises või 
rahvusvahelises keskkonnas. 

– Eeliseks on prantsuse ja/või inglise keele oskus. 

 

Osalemiskutsele vastamiseks tuleb teha järgmist. 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_et
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_et
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_et
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1. Minge EPSO veebisaidile ja looge EPSO kasutajakonto (kui teil seda veel ei ole) 

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

 

2. Registreeruge EPSO portaalis CAST Permanent FG I – CAST/P/18/2017 

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

 

Klõpsake nupul „ESITA AVALDUS“. 

Kui olete juba registreerunud CASTis, ei ole seda uuesti vaja teha. 

 

3. NB! Sisestage „turva- ja ennetustöötaja“ oma EPSO kasutajakonto välja 
„TÖÖKOGEMUS JA TAUST“ jaotisesse „Motivatsioon ja tugevad küljed“. 

 

4. Lisage oma CASTi profiili vastavale osale ajakohastatud elulookirjeldus 

 
5. NB! Saatke e-kiri järgmisele Euroopa Parlamendi e-posti aadressile: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
Esitage selles ainult järgmine teave. 
 
1. Teema: Taotluse esitamine: turvatöö – Luxembourg: 
 
2. Sõnumi sisu: Palun märkige oma nimi ja CASTi registreerimisnumber 
 
3. Ärge lisage manuseid, sest neid ei võeta arvesse. 
 
 
Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi personaliteenistus vaatab avaldused läbi ja kutsub 
kõige sobivamad kandidaadid CASTi testidele. CASTi testid edukalt läbinud kandidaatidega 
vesteldakse hiljem. 
 
Isikuandmete kaitse 
 
Euroopa Parlament tagab valikumenetluse korraldamise eest vastutava institutsioonina, et 
kandidaatide isikuandmete töötlemisel järgitakse täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu 
institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, eelkõige 
isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse osas. 
 
 
 
  

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=et
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_et
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu
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Palk ja toetused 

Lisaks palgale ja toetustele (vt tabelit allpool) on Euroopa Liidu institutsioonide töötajatel 
järgmised soodustused: 

– töötaja ja tema perekonna ravikindlustus 

– ELi institutsioonide pensionikindlustus 

– õnnetusjuhtumikindlustus 

– tööstuskindlustus 

– Euroopa koolid ja lasteaiad 

Töötasust arvatakse maha ravi-, õnnetusjuhtumi-, pensioni- ja töötuskindlustusmaksed. 

Töötasult peetakse kinni ühenduse maks. Töötasu ei maksustata riiklike maksudega. 

 

Eurot/kuus 

Palgaaste ja -järk FG I, 1. järk FG 1, 2. järk1 

1. Põhipalk (bruto) 
(enne toetusi ja 
mahaarvamisi) * 

2074.40 eurot 2117.47 eurot 

Sotsiaalmaksete mahaarvamise määr selles tuluvahemikus on ligikaudu 
11,5–12% põhipalgast.  

2. Muud võimalikud hüvitised ja toetused sõltuvalt kandidaadi isiklikust 
olukorrast (töökoht: Luxembourg)  

Majapidamistoetus  191.44 + 2% põhipalgast 

Kodumaalt 
eemalviibimise toetus 
(ei saa kombineerida 
välismaal elamise 
toetusega) 

16% põhipalgast. Vähemalt 567.38 eurot  

Välismaal elamise 
toetus (ei saa 
kombineerida 
kodumaalt 
eemalviibimise 
toetusega) 

4% põhipalgast 

Ülalpeetava lapse 
toetus (lapse kohta) 

418.31 eurot 

Koolieelne toetus (lapse 
kohta) 

102.18 eurot 

Õppetoetus 567.64 eurot  

Vahetustega töö eest 
antav toetus** 

429.05–965.31 eurot 

* Töötaja netosissetulek sõltub tema konkreetsest olukorrast. Enne tööle asumist ei ole võimalik 

palgasummat kindlaks määrata. 

** Erinevad määrad, mis sõltuvad vahetustega töötamisest. 

 

                                                 
1 2. palgajärgule saavad lepingulised töötajad, kellel on vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. 


