20/03/2012 - 00:00

La UE busca joves acabats de graduar i professionals amb anys
d'experiència per treballar com a funcionaris a Europa
La Unió Europea va obrir el passat dijous una convocatòria adreçada a joves que recentment han finalitzats els
seus estudis universitaris o que es troben cursant l'últim any i a professionals amb més de 5 anys d'experiència
laboral. Es tracta d'un procés de selecció amb el que es pretén augmentar la plantilla de funcionaris
reclutant joves talents procedents d'arreu d'Europa.
Es tracta d'una magnifica oportunitat per a aquells joves preparats que volen accedir a un lloc de feina
qualificat i ben remunerat. Concretament, es convoquen 219 places adreçades a estudiants (categoria AD
5) i 77 destinades a reclutar professionals amb experiència (categoria AD 7); les oposicions es reparteixen en
diferents àrees d'Administració Pública, Europea, Dret, Auditoria, Comunicació i Relacions Exteriors.
El principal requisit que s'exigeix als candidats és un perfecte domini de la llengua materna i un ampli
coneixement d'anglès, francès o alemany. Pel que fa a les proves que cal passar per optar a la plaça, cal
destacar que les oposicions al cos de funcionaris de la UE són diferents de les convocades a Espanya; es valoren
més les habilitats i les competències del candidat, no tant els seus coneixements.
La prova de selecció consta de dues fases: el currículum i quatre test de raonament verbal, numèric,
abstracte i un judici de situació. Si el candidat aconsegueix superar les proves amb èxit, es trasllada a
Brussel·les per realitzar una última prova. Cal dir, però, que els seleccionats no accedeixen directament a un
lloc de feina, sinó que passen a formar una llista de candidats reserva (amb validesa de més de 3 anys).
El formulari de presentació a les oposicions també és molt important i cal dedicar-li temps i dedicació.
Descriure els estudis, l'experiència professional, el que el candidat creu que pot aportar o els seus majors èxits
són algunes de les qüestions que cal respondre molt bé.
Trobareu més informació sobre la convocatòria i l'oposició al següent enllaç:
http://europa.eu/epso/index_es.htm [1]

Via | INJUVE [2]
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