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EU traži stručnjake za zaštitu osobnih podataka
Imate li stručno znanje i radno iskustvo kao stručnjak za zaštitu podataka? Želite li sudjelovati u
zaštiti prava na zaštitu podataka i prava na privatnost u EU-u? Ako je odgovor potvrdan, sad imate
priliku.
Europski nadzornik za zaštitu podataka, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU-a,
Gospodarski i socijalni odbor i Sud Europske unije traže stručnjake za zaštitu podataka
(administratori u razredu AD 6).
Stručnjaci za zaštitu podataka obavljaju širok raspon zadaća, među ostalima: informiraju i savjetuju o
dobroj praksi u području zaštite podataka; sastavljaju odgovarajuće dokumente sa smjernicama i
sudjeluju u informiranju javnosti; pružanje informacija ispitanicima o ostvarivanju njihovih prava,
rješavaju i istražuju pritužbe u vezi sa zaštitom podataka. Osim toga, procjenjuje učinak tehnoloških
odabira na zaštitu podataka i nude relevantna rješenja; daju savjete o primjeni općih uredbi EU-a o
zaštiti podataka; obavljaju revizijske aktivnosti i zadaće povezane sa sudskim sporovima; zastupaju
institucije u sudskim postupcima.
Da biste se prijavili, morate biti državljanin države članice EU-a i znati najmanje dva službena jezika
EU-a, i to barem na razini C1 (temeljito znanje): jezik 1 mora vam biti jedan od službenih jezika EU-a,
a jezik 2 engleski ili francuski. Osim toga, potrebna vam je sveučilišna diploma najmanje
trogodišnjeg studija nakon kojeg ste stekli najmanje tri godine radnog iskustva povezanog s tim
područjem (razvoj politika zaštite podataka i/ili primjena pravnog okvira za zaštitu podataka).
Zaposlenici EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja,
poboljšanje vještina i razvoj karijere. Multikulturni, međunarodni i raznoliki timovi institucija EU-a
doprinose boljem životu oko 450 milijuna ljudi u EU-u i šire. Poštovanje kulturne raznolikosti i
promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a. Više o EPSO-ovoj politici jednakih
mogućnosti dostupno je na stranici posvećenoj tim pitanjima.
Više informacija o potrebnim kvalifikacijama, uvjetima za sudjelovanje, postupku odabira i načinu
prijave dostupno je na adresi http://data-protection.eu-careers.eu
Možete se prijaviti od 9. rujna do 12. listopada 2021. u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.
Referentni broj postupka odabira: EPSO/AD/393/21
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