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EUROPAPARLAMENTET 

LUXEMBURG 

PERSONAL MED ANSVAR FÖR SÄKERHET OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 

INBJUDAN ATT LÄMNA INTRESSEANMÄLAN 

Kontraktsanställda inom området säkerhet och förebyggande – funktionsgrupp I 
(FG I) 

Tidsfrist för intresseanmälan  

28 februari 2020 

 
EPSO/CAST/P/18/2017 

 

Som en del av det arbete med att inrätta en intern säkerhetsavdelning som redan har påbörjats 
i Bryssel och Strasbourg kommer Europaparlamentet nu att anställa säkerhetspersonal för 
sina byggnader i Luxemburg. Europaparlamentet söker därför ett betydande antal erfarna 
medarbetare som ska arbeta inom säkerhetsområdet i Luxemburg. 

De utvalda sökande kommer att ha möjlighet att arbeta direkt för Europaparlamentets 
generaldirektorat för säkerhet (GD SAFE). 

Luxemburg erbjuder en familjevänlig miljö med tillgång till institutionernas förskolor och 
Europaskolan. 

Kontraktet kommer inledningsvis att vara på ett år och kan sedan förlängas i ytterligare ett år. 
Om kontraktet förnyas en andra gång kan det bli ett tillsvidarekontrakt. Efter två års anställning 
kommer de kontraktsanställda även att ha möjlighet att bli befordrade inom tjänstekategorin 
FG 1. 

Specifik information om lönevillkor finns i slutet av detta meddelande. 

De sökande ska uttrycka sitt intresse senast den 28 februari 2020 för att kunna tas i 
beaktande. 

 

Starttid för arbetet: från och med februari 2021 

Antal kontraktsanställda som ska anlitas: cirka 115 

 

Urvalsförfarandet kommer att äga rum genom CAST-portalen hos Europeiska 
rekryteringsbyrån (Epso) EPSO/CAST/P/18/2017 

De allmänna anställnings- och urvalskriterierna beskrivs i detalj på Epsos webbplats. 

Detta är en specifik möjlighet för personer med erfarenhet inom säkerhet och förebyggande, 
som kommer att vara baserade i parlamentets byggnader i Luxemburg. Se nedan för 
ytterligare specifika kriterier: 

– Efter slutförd obligatorisk utbildning måste du ha minst två års erfarenhet inom ett område 
som är relevant för arbetet, dvs. inom säkerhet, förebyggande och övervakning eller 
expediering i en offentlig och/eller privat miljö. Om denna erfarenhet inkluderar minst ett år 
inom europeiska eller internationella organisationer, eller i en multikulturell eller multinationell 
miljö, är det meriterande. 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_sv
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_sv
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_sv
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– Kunskaper i franska och/eller engelska kommer att vara meriterande. 

 

Svara på denna intresseanmälan på följande sätt: 

 

1. Gå till Epsos webbplats och skapa ett Epso-konto (om du inte redan har ett sådant) 

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

 

2. Registrera dig i Epsos permanenta CAST för funktionsgrupp I – CAST/P/18/2017 

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

 

Klicka på knappen ”ANSÖK”. 

Om du redan har registrerat dig i CAST behöver du inte registrera dig igen. 

 

3. VIKTIGT: Skriv in ”Personal med ansvar för säkerhet och förebyggande åtgärder” 
under fliken ”Motivation and Strengths” i delen ”EXPERIENCE AND BACKGROUND” i 
din Epsoprofil. 

 

4. Lägg till ett uppdaterat CV till den aktuella delen av din CAST-profil. 

 
5. VIKTIGT: Var god skicka ett e-postmeddelande till denna e-postadress hos 
Europaparlamentet: 
 

AC-FGIprevention@europarl.europa.eu 
 
I e-postmeddelandet uppger du endast följande: 
 
1. Ärenderad: Intresseanmälan: Säkerhet – Luxemburg 
 
2. Meddelande: Ange namn och CAST-registreringsnummer. 
 
3. Skicka inga bilagor, eftersom dessa inte kommer att beaktas. 
 
 
Personalavdelningen vid Generaldirektoratet för skydd och säkerhet kommer att granska 
ansökningarna och bjuda in de mest lämpliga sökandena att göra CAST-proven. Sökande 
som klarar CAST-proven kommer att intervjuas i ett senare skede. 
 
Skydd av personuppgifter 
 
I egenskap av ansvarig för anordnandet av urvalsförfarandena ser Europaparlamentet till att 
kandidaternas personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer. Detta gäller i 
synnerhet sekretessen och säkerheten kring sådana uppgifter. 
 
 
 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=sv
https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/2738/description_sv
mailto:AC-FGIprevention@europarl.europa.eu,
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Lön och ersättningar 

Förutom lön och ersättningar (se tabellen nedan) så har EU-institutionernas personal även 
rätt till andra förmåner, bland annat: 

– Sjukförsäkring för den kontraktsanställda och dennes familj 

– EU-institutionernas pensionsprogram 

– Olycksfallsförsäkring 

– Arbetslöshetsförsäkring 

– Tillgång till EU-institutionernas skolor och förskolor 

Avgifterna för sjuk- och olycksfallsförsäkringarna, pensionssystemet och 
arbetslöshetsförsäkringen dras av från lönen. 

Gemenskapsskatt betalas på lönen, som är undantagen från nationella skatter. 

 

Månadslön i euro 

Lönegrad och 
löneklass 

Funktionsgrupp I, 
löneklass 1 

Funktionsgrupp I, 
löneklass 21 

1. Grundlön (brutto) 
(före tillägg och avdrag)* 

2 074,40 euro 2 117,47 euro 

Avdragen för sociala avgifter på denna inkomstnivå ligger på mellan 
11,5 % och 12 % av grundlönen.  

2. Andra möjliga rättigheter/bidrag är beroende av den kontraktsanställdas 
personliga situation (arbetsplats: Luxemburg)  

Hushållstillägg  191,44 + 2 % av grundlönen 

Utlandstillägg (kan inte 
kombineras med särskilt 
utlandstillägg) 

16 % av grundlönen Minst 567,38 euro  

Särskilt utlandstillägg 
(kan inte kombineras 
med utlandstillägget) 

4 % av grundlönen 

Barntillägg (per barn) 418,31 euro 

Förskoletillägg (per 
barn) 

102,18 euro 

Utbildningstillägg upp till 567,64 euro  

Skifttillägg** Från 429,05 till 965,31 euro 

* Den nettoinkomst som en kontraktsanställd får beror på varje persons specifika situation. Det 

slutliga lönebeloppet kan inte fastställas innan anställningen har påbörjats. 

** Varierande belopp som bygger på utfört skiftarbete. 

 
 
 
 

                                                 
1 Löneklass 2 ges till kontraktsanställda som har minst tre års yrkeserfarenhet. 


