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MEDDELELSE OM AFHOLDELSE AF ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE
RÅDET/C/185

Generalsekretariatet for Rådet for D e europæiske
Fællesskaber afholder denne udvælgelsesprøve med
henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af

A d g a n g hertil har ansøgere, der opfylder nedenstående betingelser, og hvis ansøgning godkendes af
udvælgelseskomiteen.
Vedkommende må:

tysksprogede
MASKINSKRIVERE m/k
på stillingsgruppens begyndelsestrin.
Reserven oprettes med henblik på besættelse af stillinger, der er eller bliver ledige i Rådets generalsekretariat. Ansættelse af de på reservelisten optagne ansøgere sker, efterhånden som der opstår behov herfor.
Listen over ansættelsesreserven er gyldig indtil den
1. januar 1982. Gyldighedsperioden kan forlænges.

I. ANSÆTTELSE OG AFLØNNING:
Ansættelsen sker i lønklasse C 5.
Den månedlige grundløn udgør bfr. 36 364 (lønklasse
C 5, første løntrin).

II. ARBEJDETS ART OG KVAL1FIKATIONSKRA V:

a) have g e n n e m f ø r t skolegang på realskoleniveau
(realskole eller dertil svarende undervisning,
handelsskole eller teknisk skole), afsluttet med et
eksamensbevis, eller have praktisk erfaring på et
tilsvarende niveau; ansøgerne skal fremlægge d o k u mentation for, at de opfylder denne betingelse for
adgang til prøven (enten ved genpart af eksamensbevis eller ved d o k u m e n t a t i o n for tilsvarende praktisk erfaring);
b) på datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse om udvælgelsesprøve have mindst ét års praktisk erfaring som maskinskriver på tysk. Varigheden af og niveauet for denne praktiske erfaring
skal ligeledes dokumenteres, f.eks. udtalelser fra
arbejdsgivere eller udtalelser efter endt prøvetid;
c) være f ø d t efter den 31. december 1938 og inden
den 1. januar 1959. Aldersgrænsen gælder ikke f o r
ansøgere, der på den for indgivelse af ansøgninger
fastsatte dato i mindst ét år har været ansat ved D e
europæiske Fællesskaber som tjenestemand eller på
anden måde. For at drage fordel af denne undtagelse skal ansøgerne fremlægge en erklæring fra
deres institution med angivelse af deres tjenstlige
stilling og tiltrædelsesdato;

Maskinskrivningsarbejde, og i særdeleshed:
— maskinskrivning på tysk, på almindelig skrivemaskine og/eller skrivemaskine med hukommelse,
— maskinskrivning af tyske tekster optaget på bånd.
V e d k o m m e n d e må være i besiddelse af de nødvendige
kvalifikationer til at u d f ø r e dette arbejde samt have
indgående kendskab til tysk og tilstrækkeligt
kendskab til et andet af Fællesskabernes officielle
sprog, dvs.: dansk, engelsk, fransk, italiensk eller
nederlandsk, i det omfang, det er nødvendigt af
hensyn til det arbejde, v e d k o m m e n d e skal udføre.
V e d k o m m e n d e skal
arbejde i en gruppe.

desuden

være

i stand

d) opfylde de almindelige betingelser, der er gengivet
i afsnit I, punkt 1, 2 og 3, i den vejledning, der er
aftrykt foran denne meddelelse om afholdelse af
udvælgelsesprøve.
Udvælgelseskomiteen opstiller listen over ansøgere,
der opfylder betingelserne f o r adgang til udvælgelsesprøven. Den g e n n e m g å r derefter ansøgernes kvalifikationsbeviser og opstiller listen over de ansøgere, der
får adgang til at deltage i prøverne. Ansøgerne får
hver især skriftlig meddelelse om udvælgelseskomiteens afgørelse.

til at

IV. PR0VERNES ART OG BEDØMMELSE AF DISSE:
III. NÆRMERE
REGLER
FOR
UDVÆLGELSESPRØVEN OG ADGANGSBETINGELSER:
Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

a) Obligatoriske

skriftlige prøver:

1. Opstilling og renskrivning på maskine i løbet af
40 minutter af en maskinskrevet tekst på tysk
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på ca. 45 linjer, som indeholder rettelser og
håndskrevne henvisninger samt stavefejl og
grammatiske fejl.
2. Nedskrivning i hånden af diktat af en vanskelig
tysk tekst på ca. 25 linjer og renskrivning på
maskine af denne tekst i løbet af 15 minutter.
b) Obligatoriske mundtlige prøver:
1. Samtale med ansøgeren til bedømmelse
dennes faglige og almene viden.

af

2. Samtale med ansøgeren
dennes sprogkundskaber.

af

til

bedømmelse
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V. OPSTILLING AF LISTEN OVER EGNEDE ANSØGERE:
Ansøgere, der har opnået mindst 12/20 points for
hver af de obligatoriske skriftlige prøver og for den
første obligatoriske mundtlige prøve og mindst 10/20
points for den anden obligatoriske mundtlige prøve,
optages på listen over egnede ansøgere, såfremt de
har opnået mindst 85 points for de obligatoriske
prøver tilsammen.

De points, der er opnået ud over 10 ved de valgfri
prøver, vil blive lagt til det samlede pointtal.

c) Valgfri(e) skriftlig(e) prøve(r) :
1. Nedskrivning i hånden af diktat af en let tekst
på ca. 10 linjer på et eller flere af følgende
sprog: dansk, engelsk, fransk, italiensk eller
nederlandsk efter ansøgerens valg; ansøgerne
vil for hver tekst have 15 minutter til rådighed
til renskrivning på maskine.
2. Stenografi af diktat af en tysk tekst i 3 minutter
med en gennemsnitlig hastighed på 150
stavelser i minuttet og renskrivning på maskine
af denne tekst på 22 minutter.
d) Bedømmelse afprøverne:
For hver prøve gives fra 0 til 20 points.
Den samlede bedømmelse af
kommer ved sammenlægning af:

prøverne

frem-

— det antal points, der er opnået ved de obligatoriske skriftlige prøver, multipliceret med 2;
— det antal points, der er opnået ved de obligatoriske mundtlige prøver;
— det antal points, der er opnået ud over 10 ved
hver af de valgfrie prøver;

VI. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER:
Ansøgerne bedes ved anvendelse af det i dette
nummer af De Europæiske Fcellesskaber s Tidende
indsatte ansøgningsskema stile deres ansøgning til: le
Directeur de l'Administration du Secrétariat Général
du Conseil, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles.
Denne ansøgning må være afsendt — helst anbefalet
— senest den 20. oktober 1979, kl. 24.00; poststemplets dato betragtes som afgørende.
Ansøgernes opmærksomhed henledes på, at de inden
for samme frist skal fremlægge dokumentation for
deres skoleuddannelse og eventuelt faglige uddannelse samt for deres praktiske erfaring. Ansøgerne
skal ligeledes opstille en fuldstændig liste over
indsendt dokumentation og vedlægge ansøgningen
denne liste.

Ansøgere, der ikke inden for de anførte frister har
fremsendt den nødvendige dokumentation for adgang
til udvælgelsesprøven, vil automatisk blive udelukket
af udvælgelseskomiteen.

