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EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL

AANKONDIGING VAN VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN

MEDEDELING

In het Statuut voor de ambtenaren der Gemeenschap wordt bepaald dat aan
de vergelijkende onderzoeken tot aanwerving van personeel een openbare
oproep van gegadigden voorafgaat, waarin de aard der betreffende functie
en de daarvoor geldende voorwaarden nader zijn aangeduid en welke wordt
opgenomen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Uit deze bepaling volgt, dat alleen kan worden ingegaan op sollicitaties die
naar aanleiding van een openbare oproep met betrekking tot een bepaalde
functie zijn ingekomen.
De sollicitaties welke vóór de openbare oproep van gegadigden bij de in
stellingen zijn binnengekomen, kunnen derhalve niet automatisch mede in
behandeling worden genomen, welke ook de hoedanigheden van de sollicitanten
mogen zijn .

Aan hen die reeds bij de instellingen van de Gemeenschappen zouden hebben
gesolliciteerd en aan de in de toekomst te houden vergelijkende examens
lot aanwerving van personeel zouden wensen deel te nemen, wordt derhalve
verzocht opnieuw te willen solliciteren naar de betrekking(en) waarvoor zij
de vereiste diploma's en hoedanigheden bezitten.

Het sollicitatieformulier dient met de schrijfmachine of drukletters met
ZWARTE inkt te worden ingevuld, waarbij de op het formulier vermelde aan
wijzingen zorgvuldig in acht moeten worden genomen. Onder andere dient
op de daartoe bestemde plaats het nummer van het bedoelde onderzoek te
worden vermeld (No . HA/. . .).

BEPALINGEN GELDENDE VOOR ALLE VERGELIJKENDE ONDER

ZOEKEN TOT AANWERVING VAN PERSONEEL, WELKE DOOR
DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN IN DIT NUMMER
VAN HET PUBLIKATIEBLAD WORDEN AANGEKONDIGD

De aanwerving geschiedt met het oogmerk de Instelling de medewerking
te verschaffen van ambtenaren welke voldoen aan de hoogste eisen van
bekwaamheid, prestatievermogen en rechtschapenheid onder de op een zo
breed mogelijk geografische basis aangeworven staatsburgers der deelnemende
Staten van de Gemeenschap.

Bij de keuze der 'ambtenaren wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien
van ras, geloof of geslacht.

