
 

 

Pokyny pro uchazeče 

Databáze údajů v oblasti budov (funkční skupina III) 

 

 

Pro podání přihlášky do této databáze musíte mít účet na platformě APPLY4EP. Tato 

platforma je jediným způsobem, jak přihlášku podat. 

 

Vytvořit účet 

 

Můžete si vytvořit pouze jeden účet.  

 

Pro vytvoření účtu jděte na https://apply4ep.gestmax.eu a postupujte dle instrukcí. 

 

Podat přihlášku 
 

Klikněte na Podat přihlášku on-line. Vyplňte všechny povinné informace označené 

hvězdičkou.  

Pak klikněte na Další krok. Nahrajte svůj životopis ve formátu Europass a vyplňte část 

obsahující prohlášení. 

Nakonec klikněte na Další krok a vyplňte všechna povinná pole přihlášky označená 

hvězdičkou.  

 

V políčku Náplň práce v oddíle Odborná praxe nejprve uveďte kód „INText“, pokud jste 

získal(a) odbornou praxi v zahraničí nebo v mezinárodní organizaci, a následně podrobně 

popište pracovní pozice, které jste zastával(a). Je třeba nahrát všechny související doklady 

(např. potvrzení od předchozích zaměstnavatelů, dopis o přijetí do zaměstnání, náplň práce, 

pracovní smlouvu, výplatnici apod.), a to v jediném dokumentu pdf. 

Pro přidání další odborné praxe klikněte na Přejete si doplnit další praxi? Můžete přidat 

nejvýše 12 odborných praxí. 

 

Uveďte své diplomy dokládající střední vzdělání a vysokoškolské tituly a jejich příslušné 

latinské názvy a také konečnou známku do políčka Název diplomu. 

 

Jakékoli dokumenty zaslané jinou cestou než jako přílohy k přihlášce on-line nebudou 

zohledněny. 

 

Pravidelně kontrolujte svůj účet. Dbejte na to, aby Vaše zaregistrované údaje byly neustále 

aktuální, zejména telefonní číslo a e-mailová adresa. Náborové služby se mohou pokoušet 

kontaktovat Vás telefonicky nebo e-mailem. Své údaje můžete aktualizovat v oddíle Můj 

účet. 

 

Rovné příležitosti 

 

Evropský parlament vědomě usiluje o to, aby nedocházelo k žádné diskriminaci. 

 

Uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez jakékoli diskriminace, 

například diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního 

https://apply4ep.gestmax.eu/


 

 

původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politického 

nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního 

postižení, věku, sexuální orientace, rodinného stavu nebo rodinné situace. 

 

Jakýkoli odkaz v těchto pokynech na osobu mužského pohlaví je třeba považovat také za 

odkaz na osobu ženského pohlaví a naopak. 

 

Ochrana osobních údajů 

 

Evropský parlament, jenž odpovídá za organizaci výběrových řízení, dbá na to, aby při 

zpracovávání osobních údajů uchazečů bylo důsledně dodržováno nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 

1247/2002/ES (Úřední věstník Evropské unie L 295 ze dne 21. listopadu 2018), zejména 

pokud jde o důvěrnou povahu a bezpečnost těchto údajů. 

 

ZVLÁŠTNÍ KÓDY 

 

Níže uvedené kódy (stejné ve všech jazycích, např. [TArch]) mají umožnit identifikaci 

uchazečů se specifickými, technickými dovednostmi. Žádáme uchazeče, aby tyto kódy 

použili ve své přihlášce (v oddíle „Odborná praxe“ nebo „Vzdělání a odborná příprava“), 

budou-li chtít při popisu odborné praxe nebo vzdělání a odborné přípravy zdůraznit 

některé dovednosti. Uchazeči mohou v závislosti na svých zkušenostech použít více kódů.  

 

Řízení budov – technik v oblasti budov – funkční skupina III 

 

Případné kódy specializace: 

 [TArch] Architektura, návrhářství interiérů 

 [TRef] Renovace a dokončovací práce 

 [TStru] Struktura 

 [TElec] Elektřina – střední & nízké napětí 

 [THvac] Topení, ventilace, klimatizace 

 [TIfir] Infrastruktura požární bezpečnosti 

 [TIbms] Systém řízení budov 

 [TCstr] Stavebnictví, vedení staveb 

 [TFm] Správa budov – využívání 

 [TImms] Systém řízení údržby  

 [TGcad] Grafická podpora při projektování pomocí počítače 

 [TGbim] Grafická podpora při informačním modelování budov 

 [TSafe] Koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví 

 [TCouns] Poradenství v oblasti prevence 

 

 



 

 

Názorné příklady použití kódů uvedených v bodě „Podání 
přihlášek“. 

 

 
 

 

 

 
 


