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Börja jobba  
på  Europa- 
parlamentet



Anställda på EU-institutionerna arbetar varje dag för att bygga 
dagens och morgondagens Europa. Deras gemensamma mål är 
att arbeta för hundratals miljoner människor, och varje EU-med-
borgare har möjlighet att ansluta sig till dem. Denna guide ger en 
översikt över de möjligheter som erbjuds och hur ansökan går till, 
både för den som vill göra praktik och den som vill börja jobba 
på Europaparlamentet. Vi hoppas att du här får svar på alla dina 
frågor och att vi någon gång i framtiden kommer att ha glädjen att 
jobba tillsammans med dig.

Trevlig läsning!

Enheten för kontakter med personalen

Generaldirektoratet för Personal

De behöriga myndigheterna har stor diskretionär beslutanderätt 
i anställningsfrågor. Därför kan ingen information i denna guide 
på några villkor användas emot Europaparlamentet vid ett rättsligt 
förfarande.
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1 Bakgrundsinformation  
om Europaparlamentet
Europaparlamentet är den 
enda europeiska institution som 
väljs genom direkta val, vilket 
har varit fallet sedan 1979, 
och utgör därför en av hörn-
stenarna i demokratin i Europe-
iska unionen. Parlamentet, som 
under sin åttonde valperiod har 
751  ledamöter, ger en röst åt 
över 500  miljoner européer i 
de 28 medlemsstaterna.

Europaparlamentet har befo-
genheter inom tre huvudområ-
den: lagstiftning, budget och 
utövande av politisk kontroll 
över de andra europeiska insti-
tutionerna. Parlamentets roll 
utvecklas ständigt. EU:s med-
lemsstater måste till exempel ta 
hänsyn till resultatet av EU-valet 
innan de nominerar sin kan-
didat till posten som kommis-
sionens ordförande. Denna 
kandidat godkänns därefter av 
parlamentet. Enligt fördraget 
”väljs” därför kommissionens 
ordförande av parlamentet, 
vilket innebär att väljarna nu 
verkligen kan påverka vem som 

blir chef för EU:s verkställande 
organ.

För mer information besök 
E u r o p a p a r l a m e n t e t s 
webbplats http://www.
europarl.europa.eu/portal/
sv, och följ oss på Facebook 
https://www.facebook.com/
europeanparliament och 
Twitter https://twitter.com/
Europarl_sv

Europaparlamentet har tre 
huvudsakliga arbetsorter: Brys-
sel, Luxemburg och Strasbourg. 
Sekretariatet ligger i Luxem-
burg, men Europaparlamentets 
ledamöter och de enheter som 
arbetar nära dem finns i Brys-
sel. I Bryssel hålls möten i de 
politiska grupperna och parla-
mentets utskott samt minisessio-
ner (extra plenarsammanträ-
den utöver de vanliga plenar-
sammanträdena). Europapar-
lamentet håller 12 veckolånga 
plenarsammanträden per år i 
Strasbourg, vilket är parlamen-
tets officiella säte.

http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/europeanparliament
https://twitter.com/Europarl_sv
https://twitter.com/Europarl_sv
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Sekretariatet utgör Europa-
parlamentets förvaltning. Det 
består av 12 generaldirektorat 
samt rättstjänsten och har till 
uppgift att stödja ledamöterna 
i deras dagliga arbete samt att 
tillhandahålla utrustning och 
logistiskt stöd. Sekretariatet 
bistår även de politiska grup-
perna, medan ledamöterna 
stöds av sina egna parlament-
sassistenter och personal från 
de politiska grupperna. Totalt 
har Europaparlamentet cirka 
9 000 anställda.

Europaparlamentets perso-
nal har varierande och spän-

nande uppgifter i hjärtat av en 
demokratisk, inkluderande och 
engagerade institution. Som 
arbetsgivare främjar Europa-
parlamentet jämställdhet och 
mångfald inom sitt sekretariat, 
och säkerställer att icke-diskri-
minerande principer tillämpas 
genomgående, så att persona-
len verkligen speglar det euro-
peiska samhället.

Det finns en rad möjligheter att 
verka inom EU:s förvaltning, 
där man kan bli allt från prak-
tikant till tjänsteman.
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2 Hur blir man anställd  
vid Europaparlamentet?

Om du vill arbeta som tjäns-
teman på Europaparlamen-
tets sekretariat måste du först 
klara ett prov som anordnas 
av Europeiska rekryterings-
byrån (Epso). Provet består 
av olika steg, beroende på 
vilken profil man söker, och 
urvalet görs på grundval av 
meriter samt genom prov för 
att bedöma logiskt tänkande, 
språkkunskaper och yrkeskun-

skaper. Det sista steget är en 
utvärdering där sju eller åtta 
färdigheter (beroende på tjän-
stegrad) bedöms genom olika 
övningar.

Epso ansvarar för att anordna 
öppna uttagningsprov för alla 
EU-institutioner. Blivande tjäns-
temän anställs från reservlistor 
som upprättas utifrån resultaten 
av dessa uttagningsprov.
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Anställning vid Europaparla-
mentets sekretariat sker därför 
genom ett förfarande som är 
gemensamt för alla EU-institu-
tioner.

Inom EU:s institutioner finns 
det många olika uppgifter och 
yrken, men behörighetskriteri-
erna är desamma för alla. För 
att ha rätt att delta i ett uttag-
ningsprov måste de sökande

• vara medborgare i en av 
Europeiska unionens med-
lemsstater,

• åtnjuta fullständiga med-
borgerliga rättigheter,

• ha fullgjort alla skyldighe-
ter enligt gällande värn-
pliktslagstiftning,

• ha fördjupade kunskaper 
i ett av Europeiska unio-

nens officiella språk och 
tillfredsställande kunskaper 
i ett andra,

• i tillämpliga fall, ha den 
er forderl iga utbildning 
och yrkeserfarenhet inom 
det aktuella området som 
krävs för den publicerade 
tjänsten och tjänstegra-
den.

All information om nuvarande 
och kommande urvalsförfaran-
den, samt om hur man anmä-
ler sig till dem, finns på Epsos 

webbplats (http://europa.eu/
epso). Ytterligare information 
finns i kapitel  7 i denna bro-
schyr.

Verksamhetsområden

För att kunna ge ledamöterna 
det stöd de behöver har sekre-
tariatet många olika jobb för 

sökande med yrkeserfarenhet 
inom ett flertal olika områden:

http://europa.eu/epso
http://europa.eu/epso
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• assistentstöd till ledamöter,

• språkstöd till ledamöter,

• kommunikation,

• förvaltning,

• ekonomi,

• informationsteknik,

• juridiskt bistånd,

• administration:

• logistiskt stöd.

Tjänstegrupper och yrken

Personalen inom alla EU:s insti-
tutioner är indelade i tre kate-
gorier:

Handläggare (AD)

Det finns 12 AD-tjänstegrader. 
Handläggarna har adminis-
trativa, rådgivande, språkliga, 
vetenskapliga och förvaltnings-
mässiga uppgifter. Europapar-
lamentet erbjuder ett stort antal 
karriärvägar för universitetsut-
bildade:

• handläggare inom parla-
mentets organ,

• pressansvariga,

• juristlingvister,

• finanstjänstemän,

• översättare och tolkar, osv.

Assistenter (AST)

Det finns 11 AST-tjänstegrader. 
Assistenterna utför en rad verk-
ställande uppgifter inom insti-
tutionens hela verksamhet. De 
många uppgifter de utför inom 
områden som budget- och 
finansförvaltning, personalhan-
tering, IT och dokumenthante-
ring, för att bara nämna några, 
gör dem oumbärliga.

Sekreterare och 
kontorister (AST/SC)

Det finns 6 AST/SC-tjänste-
grader. Denna personal utför 
sekreterar- och kontorstjänster, 
samt andra praktiska, stöd-
jande och logistiska uppgifter, 
vilket i många fall kräver att de 
arbetar självständigt.
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Karriärutvecklingen inom sekretariatet styrs av tjänsteföreskrifterna 
och anställningsvillkoren för övriga anställda. Personalen kan 
befordras dels inom samma tjänstegrupp, dels, enligt särskilda förfa-
randen, till en högre tjänstegrupp.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF
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3 Visstidsanställningar inom sekretariatet

Förutom karriärmöjligheter som 
tjänstemän erbjuder Europa-
parlamentet även visstidsan-
ställningar. Syftet med anställ-
ningsformerna tillfälligt anställd 
eller kontraktsanställd är att 
täcka upp för permanenta 
tjänster som inte har tillsatts på 
grund av bristande resultat från 
interna eller externa urvalsför-
faranden, att tjänsterna inte 
kunde tillsättas från en reserv-
lista eller för att förstärka en 
grupp för ett specifikt ändamål. 
Visstidsanställningar finns för 
alla poster och yrkesprofiler.

Kontrakt för tillfälligt anställda 
gäller i allmänhet i högst sex 
år. Dock finns det kontrakt utan 
fastställd slutpunkt för personer 
med vissa specifika profiler. 

Denna typ av jobb är dock 
ovanlig och ansökningsförfa-
randet skräddarsys normalt till 
den aktuella tjänsten.

Kontraktsanställd personal 
anställs efter en uppmaning 
till intresseanmälan och de 
utvalda sökandena tas upp på 
en reservlista. Om de väljs ut 
kommer de sökande att anstäl-
las utifrån enhetens behov. Kon-
trakten löper vanligtvis i högst 
sex år.

Särskilda bestämmelser gäller 
för anställda som rekryterats 
med visstidskontrakt. Ytterligare 
information finns på Epsos 
webbplats:

http://europa.eu/epso

http://europa.eu/epso
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4 Parlamentsassistenter

Parlamentsassistenter som 
arbetar direkt åt en ledamot 
utgör en annan kategori av till-
fällig personal.

Parlamentsassistenter hjälper 
ledamöter i sitt dagliga arbete 
och är antingen baserade på 
en av parlamentets arbetsorter 
(ackrediterade parlamentsas-
sistenter) eller i ledamöternas 
valkrets (lokala assistenter); 
under plenarsammanträdena 
arbetar de i Strasbourg.

Ackrediterade parlamentsas-
sistenter arbetar på en av 
parlamentets arbetsorter och 
ansvarar för att sammanställa 
bakgrundsinformation om vik-
tiga politiska frågor som rör 
ledamöternas arbete samt att 
skriva förslag till betänkanden, 
yttranden och ändringsförslag 
som deras ledamöter lägger 
fram. De skriver också talma-
nus, besvarar frågor från all-
mänheten, tar hand om besöks-

grupper och ansvarar för den 
dagliga driften av ledamotens 
kansli.

Lokala assistenter har sin bas i 
ledamotens valkrets. De hjälper 
sin ledamot i kontakterna med 
valkretsen, myndigheterna och 
olika föreningar. De utgör en 
länk mellan ledamoten, allmän-
heten och lokala partiorgan.

Ledamöterna har ett nära sam-
arbete med sina assistenter och 
måste ha stort förtroende för 
dem, varför de väljer sin perso-
nal själva. Om du vill söka jobb 
som parlamentsassistent måste 
du kontakta ledamotens kansli 
direkt.

En fullständig förteckning över 
ledamöter – uppdelade efter 
land och politisk grupp – finns 
på Europaparlamentets webb-
plats:

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

http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/map.html
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Snarare än att bilda nationella 
block så sitter Europaparla-
mentets ledamöter i politiska 
grupper efter politisk hemvist.

De politiska gruppernas perso-
nal hjälper ledamöterna i grup-
pen med sitt dagliga arbete, i 
en utpräglat politisk roll.

Framför allt arbetar de med 
att utforma och försvara grup-
pens politiska ståndpunkt och 
utarbetar yttranden i specifika 
frågor, men de utför också 
förberedande arbete för de 
betänkanden som ledamöterna 
lägger fram.

Personal som anställs av de 
politiska grupperna erbjuds 

normalt kontrakt utan fastställd 
slutpunkt. De politiska grup-
pernas personal delas upp i 
samma tre tjänstekategorier 
som personalen inom Europa-
parlamentets sekretariat.

Kontrakta gruppen direkt om 
du vill ha mer information om 
anställningsprocessen, eller 
skulle vilja söka jobb i en poli-
tisk grupp.

En förteckning över de politiska 
grupperna finns på följande 
webbplats:

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

5 Arbetstillfällen hos Europaparlamentets 
politiska grupper

http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
http://www.europarl.europa.eu/portal/sv
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Europaparlamentets sekretariat 
erbjuder ett stort antal allmänna 
och specialiserade praktikplat-
ser och studiebesök som utfor-

mats för att allmänheten ska få 
möjlighet att bekanta sig med 
parlamentets arbete och verk-
samhet:

6 Praktik och studiebesök

• praktik för personer med 
universitetsexamen (allmän 
eller journalistisk inriktning, 
eller så kallad Sacharov-
pris-inriktning)

• utbildningspraktik

• översättningspraktik för 
personer med universitets-
examen

• utbildningspraktik i över-
sättning

• studiebesök

Praktiken är antingen avlönad 
(för personer med universitets-
examen) eller bidragsberätti-
gande (utbildningspraktik).

Ansökan till alla praktikplatser 
görs på internet. Det är bra att 
inte vänta med ansökan till sista 
dagen eftersom många ansök-
ningar brukar komma in samti-
digt då, vilket kan överbelasta 
systemet.

Utförlig information om prak-
tik, med behörighetskriterier, 
interna regler, vanliga frågor 
och det elektroniska ansök-
ningsformuläret finns på Euro-
paparlamentets webbplats 
http://www.europarl.europa.
eu/ under ”Europaparlamentet 
och du” > ”Arbeta hos oss” > 
”Praktikplatser”.

Ytterligare information kan läm-
nas av respektive enhet:

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
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För praktik för personer med 
universitetsexamen, utbild-
ningspraktik och studiebesök 
kontakta:

Europaparlamentet
Praktikkontoret
GEO 02A016
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
+352 4300-24284
stages@ep.europa.eu

För utbildningspraktik och prak-
tik för översättare kontakta:

Europaparlamentet
Praktik för översättare
TOB 02B005 
Plateau du Kirchberg
L-2929 Luxembourg
dgtrad.translationtrainees -
hips@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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Praktik för personer med universitets-  
eller högskoleexamen  
(Robert Schuman-praktik)

Denna praktik riktar sig endast 
till personer med avslutad 
universitetsutbildning eller lik-
nande högre utbildning. Syftet 
med praktiken är att ge sådana 
utexaminerade möjlighet att 

bygga vidare på de kunska-
per som de har fått under sin 
studietid och att lära sig mer 
om Europeiska unionens, och 
då särskilt Europaparlamentets, 
verksamhet.

Robert Schuman-praktiken omfattar  
tre inriktningar:
• Allmän inriktning, som är 

öppen för alla sökande som 
uppfyller kriterierna.

• Journalistisk inriktning. De 
sökande måste kunna visa 
att de har yrkeserfarenhet i 
form av publicerade artiklar, 
medlemskap i ett journalist-
förbund i ett av EU:s med-
lemsländer eller en avslutad 
journalistutbildning som är 
erkänd i ett av EU:s medlems-
länder eller kandidatländer.

• Sacharovpr is - inr ik tn ing. 
Detta praktikprogram har 
som mål att fördjupa prak-
tikanternas kunskaper om 
Europaparlamentets arbete 
för mänskliga rät tigheter 
och internationella normer 
på området. Denna inrikt -
ning vänder sig till sökande 
med ett starkt intresse för 
människorättsfrågor.
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Utbildningspraktik

Europaparlamentet erbjuder 
utbildningspraktik i översätt-
ning till unga som före den sista 
ansökningsdagen har avslutat 
en gymnasieutbildning som ger 
högskolebehörighet eller som 
har genomgått motsvarande 

högre eller praktisk inriktad 
utbildning. Prioritet ges till stu-
denter som måste genomföra 
praktik inom ramen för sina 
studier. De sökande måste vara 
minst 18 år på praktikens första 
dag.

Översättningspraktik för personer  
med universitetsexamen

Denna praktik riktar sig endast 
till personer med avslutad 
universitetsutbildning eller lik-
nande högre utbildning. Syftet 
med praktiken är att ge utexa-
minerade möjlighet att bygga 
vidare på de kunskaper som de 

har fått under sin studietid och 
att lära sig mer om Europeiska 
unionens, och då särskilt Euro-
paparlamentets, verksamhet. 
Översättningspraktiken görs i 
Luxemburg.

Utbildningspraktik i översättning

Europaparlamentet erbjuder 
utbildningspraktik i översätt-
ning till unga som före den sista 
ansökningsdagen har avslutat 
en gymnasieutbildning som 
ger högskolebehörighet eller 
som har genomgått motsva-
rande högre utbildning eller 
utbildning med praktisk inrikt-

ning. Denna praktik är framför 
allt avsedd för studenter som 
måste genomföra en obligato-
risk praktik inom ramen för sina 
studier. De sökande måste vara 
minst 18 år på praktikens första 
dag. Översättningspraktiken 
görs i Luxemburg.
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Studiebesök för specifik forskning

Studiebesöken är utformade för 
att ge personer över 18 år möj-
lighet att djupare undersöka 
specifika frågor inom europe-
isk integration. De sökande 
har även möjlighet att bedriva 
forskning i Europaparlamentets 
bibliotek eller historiska arkiv i 
Luxemburg.

Studiebesök varar högst en 
månad. Om du redan har 
genomgått praktik vid Europa-
parlamentet måste du vänta 
sex månader innan du ansöker 
om studiebesök.

Europaparlamentet täcker inga 
av besökarnas eventuella kost-
nader.

Praktik hos en ledamot eller politisk grupp

Ledamöter och politiska grup-
per tar regelbundet emot prakti-
kanter i Bryssel och Strasbourg. 
Studenter och nyutexamine-
rade universitetsstudenter ges 
möjlighet att få praktisk erfa-
renhet av det dagliga politiska 
livet i Europaparlamentet. En 
del ledamöter tar även emot 
praktikanter i sina valkretsar.

Till skillnad från den praktik 
som organiseras av Europa-
parlamentets sekretariat ingår 
inte dessa praktikplatser i par-
lamentets officiella program. 

Antalet praktikplatser styrs av 
respektive grupp eller leda-
mots möjligheter att ta hand 
om praktikanter och praktiken 
genomförs enligt de politiska 
gruppernas aktuella interna 
regler samt enligt de regler som 
varje ledamot fastställer. Detta 
innebär att villkoren, längden, 
ansökningsfristerna och den 
eventuella ekonomiska ersätt-
ningen kan variera från en 
praktikplats till en annan. Kon-
takta därför respektive ledamot 
eller politiska grupp direkt.
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7 Europeiska rekryteringsbyrån

Europeiska rekryteringsbyrån 
(Epso) ansvarar för att anställa 
personal i de europeiska institu-
tionerna.

Byrån organiserar uttagnings-
prov för tjänstemän, liksom de 
prov som sökande till tillfälliga 
tjänster, i synnerhet kontraktsan-
ställd personal, måste göra.

All information rörande ansök-
ningar finns på Epsos webb-
plats (http://europa.eu/epso), 
bland annat:

• en preliminär tidsplan över 
kommande uttagningsprov 
med information om rele -
vanta områden och de språk 
på vilka uttagningsprovet kan 
göras,

• officiella meddelanden om 
uttagningsprov,

• översikt över ansökningsför-
farandet,

• portal där du kan följa dina 
ansökningar,

• exempel på prov

• ...

Meddelanden om uttagnings-
prov offentliggörs i Europe-
iska unionens officiella tidning 
(EUT), på Epsos webbplats och 
i vissa specifika medier.

För mer information, kontakta 
Epso:

• Per post:
Europeiska rekryterings-
byrån
Kontaktcentrum
Kontor C-25 5/40
B-1049 Bryssel

• På telefon: 
+32 22993131

• Per fax: 
+32 22957488

• På internet

http://europa.eu/epso
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När du väl finns uppsatt på en 
reservlista kan du komma att 
kontaktas av någon EU-institu-
tion. De enheter som är intres-
serade av ditt cv kommer nor-
malt att kalla dig till en intervju.

Epso har inget att göra med 
rekryteringen av parlament-
sassistenter eller personal till 
Europaparlamentets politiska 
grupper.
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8 Arbetsmiljö

De oändliga möjligheterna att 
utveckla sin yrkeskarriär, den 
multikulturella arbetsmiljön 
med 24  officiella språk och 
den goda balansen mellan 
arbetsliv och privatliv är bara 
några av fördelarna med att 
arbeta på Europaparlamentet, 
en arbetsplats där jämställdhet, 
mångfald, personalens välbe-
finnande och miljön värdesätts 
högt.

Som anställd vid Europaparla-
mentet är du socialförsäkrad 
(sjuk- och olycksfallsförsäkring, 
pension och skatter) genom 
unionens sjukförsäkringssystem. 
Du kommer att ges skräddar-
sydd fortbildning under hela 
den tid du är anställd och par-
lamentets personalpolitik främ-
jar även rörlighet i yrkeslivet. 
Dessutom kommer du att kunna 
anmäla dina barn till parla-
mentets dagis och till Europa-
skolorna.
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Lönen för Europaparlamen-
tets anställda finns fastställd i 
Tjänsteföreskrifter för tjänste-
männen vid Europeiska unio-
nen och anställningsvillkor för 
övriga anställda vid unionen, 
som gäller för all personal 
inom EU:s institutioner. Lönen 
utgörs av en grundlön som 
är kopplad till den lönegrad 
och tjänstegrupp som du har 
anställts inom, och din lön kan 
även inkludera ersättningar 
utifrån dina personliga förhål-
landen (utlandstillägg, familje-
tillägg osv.). På lönen betalas 
EU-skatt och socialförsäkrings-
avgifter.

Slutsats
Att börja arbeta hos Europa-
parlamentet ger möjlighet till ett 
intressant yrkesliv inom en rad 
olika områden. Om du utnyttjar 
denna möjlighet väljer du en 
unik, multikulturell och interna-
tionell arbetsmiljö.

Europaparlamentet söker spe-
cialkunskaper inom ett stort 
antal olika områden och anstäl-
ler personer med mycket olika 
bakgrund. Vill du vara en del 
av detta?

Vad väntar du på? Sök till 
Europa parlamentet idag!
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