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EURÓPAI PARLAMENT 

LUXEMBOURG 

BIZTONSÁGI ÉS MEGELŐZÉSI FELADATOT ELLÁTÓ ALKALMAZOTTAK 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Szerződéses alkalmazottak a felügyelet és a megelőzés területén – I. besorolási 
fokozat (FG I.) 

Jelentkezési határidő:  

2020. február 28. 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

A brüsszeli és a strasbourgi belső biztonsági szolgálat kialakítását követően az Európai 
Parlament most a luxembourgi épületeibe történő biztonsági személyzet felvételét készíti elő. 
Ennek részeként az Európai Parlament számos, a biztonság területén tapasztalt munkatársat 
kíván foglalkoztatni Luxemburgban. 

Ezáltal lehetővé válik, hogy a sikeres pályázók közvetlenül az Európai Parlament Biztonsági 
és Védelmi Főigazgatóságának (DG SAFE) alkalmazásában álljanak. 

Luxemburg nemcsak családbarát környezetet kínál, hanem hozzáférést az intézmények 
gyermekgondozási létesítményeihez és az Európai Iskolához. 

A szerződés kezdetben egyéves időtartamra szól, és további egy évvel meghosszabbítható. 
Amennyiben a szerződést második alkalommal meghosszabbítják, az akár határozatlan időre 
is szólhat. Az alkalmazás első két évét követően a felvett alkalmazottakat az FG I. 
kategóriában elő is lehet léptetni. 

A fizetési feltételekre vonatkozó konkrét információk e közlemény végén találhatók. 

A pályázóknak 2020. február 28-ig kell jelezniük részvételi szándékukat, hogy pályázatukat 
figyelembe lehessen venni. 

 

Szolgálatba lépés: 2021. februártól. 

A felveendő szerződéses alkalmazottak száma: körülbelül 115. 

 

A kiválasztási eljárásra az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) CAST-portálján 
keresztül kerül sor: EPSO/CAST/P/18/2017 

Az általános alkalmazási feltételek és a kiválasztási kritériumok részletesen megtalálhatók az 
EPSO honlapján. 

Ez a munkalehetőség kifejezetten a felügyelet és a megelőzés területén jártas 
szakembereknek szól, akiknek székhelye a Parlament luxembourgi épületeiben lesz. A 
további konkrét kritériumokat lásd alább: 

– A kötelező oktatás elvégzése után a pályázónak legalább kétéves szakmai tapasztalattal 
kell rendelkeznie a munkakörhöz kapcsolódó területen: biztonság, megelőzés és felügyelet, 
illetve diszpécserszolgálat állami és/vagy magánszférában. Ezen belül egy legalább egyéves, 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_hu
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_hu
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_hu
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európai vagy nemzetközi szervezetnél, illetve multikulturális vagy multinacionális 
környezetben szerzett munkatapasztalat előnyt jelent; 

– A francia és/vagy az angol nyelv ismerete előnyt jelent. 

 

A pályázati felhívásra való válaszadáshoz kérjük, tegye meg a következő lépéseket: 

 

1. Látogasson el az EPSO honlapjára, és hozzon létre egy EPSO-fiókot (ha még nincs 
ilyen fiókja) 

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

 

2. Regisztrálnia kell az EPSO állandó CAST listájára az I. besorolási csoportba – 
(CAST/P/18/2017). 

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

 

Kattintson a „JELENTKEZÉS” gombra. 

Ha Ön már regisztrált a CAST rendszerben, nem kell újra regisztrálnia. 

 

3. FONTOS: Kérjük, hogy EPSO-profiljában a ��„Motivation and Strengths�” fülön az 
„EXPERIENCE AND BACKGROUND” mezőben tüntesse fel a „Biztonsági és 
megelőzési tisztviselő” kifejezést. 

 

4. CAST-profilja megfelelő részéhez csatoljon egy naprakész önéletrajzot. 

 
5. FONTOS: Kérjük, küldjön e-mailt az Európai Parlament alábbi e-mail címére: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
Kizárólag a következő információkat említse: 
 
1. Tárgymező: Szándéknyilatkozat: Biztonság – Luxembourg: 
 
2. Üzenet: Kérjük, adja meg nevét és CAST nyilvántartási számát. 
 
3. Kérjük, ne küldjön mellékleteket, mivel azokat nem vesszük figyelembe. 
 
 
A Biztonsági és Védelmi Főigazgatóság HR-osztálya megvizsgálja a pályázatokat, és a 
legalkalmasabb pályázókat felkéri a CAST-teszteken való részvételre. A CAST-teszteken 
sikeresen túljutott pályázókat egy későbbi szakaszban hallgatjuk meg. 
 
A személyes adatok védelme 
 
A kiválasztási eljárás megszervezésének felelőseként az Európai Parlament biztosítja, hogy 
a pályázók személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok 
uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=hu
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_hu
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu
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és tanácsi rendelet szigorú betartásával történjen, különösen azok bizalmas jellege és 
biztonsága tekintetében. 
 
 
 
Fizetés és juttatások 

A fizetés és a juttatások (lásd az alábbi táblázatot) mellett az európai intézményeknél 
dolgozó alkalmazottak további előnyökben is részesülnek, mint például: 

– betegségbiztosítás az alkalmazott és családja számára, 

– az uniós intézmények nyugdíjrendszere, 

– balesetbiztosítás, 

– munkanélküliségi biztosítási rendszer, 

– hozzáférés az Európai Iskolákhoz és gyermekgondozási létesítményekhez. 

A fizetésből levonják a betegségbiztosítási, a balesetbiztosítási, a nyugdíj- és 
munkanélküliségi járulékokat. 

A fizetés a közösségi adó hatálya alá tartozik, és mentes a nemzeti adók alól. 
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euró/hó 

Besorolási fokozat és 
fizetési fokozat 

FG I., 1. fizetési 
fokozat 

FG I., 2. fizetési 
fokozat1 

1. Alapilletmény (bruttó) 
(a juttatások és 
levonások előtt) * 

2074,40 euró 2117,47 euró 

A társadalombiztosítási járulékok levonásának mértéke ebben a jövedelmi 
kategóriában megközelítőleg az alapilletmény 11,5%-a és 12%-a között 
van.  

2. Egyéb lehetséges jogosultságok/juttatások, a jelölt személyes 
helyzetétől függően (munkahely: Luxembourg)  

Háztartási támogatás  191,44 + 2% alapilletmény 

Külföldi munkavégzési 
támogatás (nem 
kombinálható külföldi 
tartózkodási 
támogatással) 

az alapilletmény 16%-a, legalább 567,38 euró  

Külföldi tartózkodási 
támogatás (nem 
kombinálható külföldi 
munkavégzési 
támogatással) 

az alapilletmény 4%-a 

Eltartott gyermek után 
járó támogatás 
(gyermekenként) 

418,31 euró 

Iskolakezdés előtti 
támogatás 
(gyermekenként) 

102,18 euró 

Iskoláztatási támogatás legfeljebb 567,64 euró  

Műszakpótlék** 429,05 és 965,31 euró között 

* az alkalmazott nettó jövedelme egyedi helyzetétől függ A szolgálatba lépés előtt nem határozható 

meg a fizetés összege. 

** változó összeg, a váltott műszakban végzett munka függvényében. 

 
 
 

 

                                                 
1 A 2. fizetési fokozatba a legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkező szerződéses alkalmazottak 
kerülnek besorolásra. 


