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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (ЛОНДОН)
(2011/C 365 A/01)
Агенцията отговаря за координиране на оценката и контрола на лекарствените продукти за хуманна и
ветеринарна употреба в Европейския съюз (вж. Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и
на Съвета — ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1). Европейската агенция по лекарствата е създадена през
януари 1995 г. Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 27-те държави-членки на ЕС, страните
от ЕИП/ЕАСТ и с много други групи от държавния и частния сектор.
Допълнителна информация за Европейската агенция по лекарствата и нейната дейност може лесно да се
намери в интернет; нашият уебадрес е http://www.ema.europa.eu
Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) организира процедура за подбор с оглед съставяне на списък с
подходящи кандидати за:
ЕМА/AD/331: Администратор, специалист по системи, приложения и продукти (SAP), техническа
подкрепа на потребители и приложения на ИКТ, звено „Информационни и комуникационни
технологии“ (AD 8)
Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви и в зависимост от бюджетните възможности
може да им бъде предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за
работа на другите служители на Европейския съюз (ОВ L 56, 4.3.1968 г.).
Мястото на заетост е Лондон.
Кандидатите трябва да са граждани на държава-членка на Европейския съюз или на Исландия, Норвегия или
Лихтенщайн, при условие че имат пълни граждански права.
Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта на Евро
пейската агенция по лекарствата:
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Заявленията трябва да бъдат подадени електронно, като се използва формулярът, наличен на
уебсайта на Европейската агенция по лекарствата. Крайният срок за подаване на кандидатури
е полунощ на 12 януари 2012 г.
Моля, обърнете внимание: поради големия брой заявления, получавани в Европейската
агенция по лекарствата, при наближаване на крайния срок за подаване на заявленията систе
мата може да се затрудни в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме
кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.
Ако желаете да получавате електронно известия за обявени свободни места, регистрирайте се онлайн на
http://www.ema.europa.eu/ в секция „RSS news feeds“.
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