
 

 

Juhend kandidaatidele 

Hoonete valdkonna andmebaas (III tegevusüksus) 

 

 

Andmebaasi kandideerimisavalduse lisamiseks peab teil olema konto veebiplatvormil 

APPLY4EP. Kandideerimisavalduse saab esitada ainult selle platvormi kaudu. 

 

Konto loomine 

 

Saate luua ainult ühe konto.  

 

Konto loomiseks minge veebilehele https://apply4ep.gestmax.eu ja lugege hoolikalt seal 

esitatud teavet. 

 

Kandideerimine 
 

Klõpsake väljal Kandideeri veebis. Sisestage tärniga märgitud kohustuslik teave.  

Seejärel klõpsake väljal Järgmine etapp. Laadige üles oma elulookirjeldus Europassi 

vormingus ja täitke deklaratsioonide osa. 

Seejärel klõpsake nupul Järgmine etapp ja täitke kandideerimisavalduse vormi kõik tärniga 

märgitud kohustuslikud osad.  

 

Töökogemuse kirjelduses peate juhul, kui olete töötanud välisriigis või rahvusvahelises 

organisatsioonis, sisestama esiteks koodi „INText“ ning seejärel esitama täidetud 

tööülesannete üksikasjaliku kirjelduse. Kõik töökogemust tõendavad dokumendid (nt tõend 

endiselt tööandjalt, töölevõtukiri, ametikirjeldus, leping, palgatõend jne) tuleb üles laadida 

ühe pdf-dokumendina. 

Veel ühe töökogemuse lisamiseks klõpsake väljale Kas soovite lisada veel töökogemusi? 

Võite lisada kuni 12 töökogemust. 

 

Osasse Diplomi nimetus sisestage andmed keskharidust tõendava tunnistuse ja 

ülikoolidiplomite kohta koos omandatud kraadi ladinakeelse nimetuse ja lõpuhindega. 

 

Dokumente, mis on saadetud muul viisil kui veebis esitatud kandideerimisavalduse lisadena, 

arvesse ei võeta. 

 

Kontrollige korrapäraselt oma kontot. Hoidke oma kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber 

ja e-posti aadress, ajakohastatuna. Töölevõttev teenistus võib teiega ühendust võtta telefoni või 

e-posti teel. Kontaktandmeid saate ajakohastada jaotises Minu konto. 

 

Võrdsed võimalused 

 

Euroopa Parlament jälgib, et valikumenetluse ajal välditaks igasugust diskrimineerimist. 

 

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi 

vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, 

geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, 

https://apply4ep.gestmax.eu/


 

 

rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse 

sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel. 

 

Käesoleva juhendi teatavates keeleversioonides kasutatava meessoost vormiga hõlmatakse ka 

naissoost isikuid ja vastupidi. 

 

Isikuandmete kaitse 

 

Euroopa Parlament jälgib valikumenetluste korraldamise eest vastutava institutsioonina, et 

kandidaatide isikuandmete töötlemisel järgitakse täielikult Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset 

isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba 

liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 

1247/2002/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 295, 21.11.2018), eelkõige andmete 

konfidentsiaalsuse ja turvalisuse osas. 

 

SPETSIALISEERUMISKOODID 

 

Allpool esitatud koodid (nt [TArch], kõikides keeltes sama) on mõeldud spetsiifiliste 

tehniliste oskustega kandidaatide tuvastamiseks. Kandidaadid peavad kasutama neid 

koode kandideerimisavalduses (rubriigis „Töökogemus“ ja/või „Haridus ja koolitus“), et 

rõhutada töökogemuste ja/või hariduse ja koolituse kirjeldamisel teatavaid oskusi. 

Sõltuvalt kandidaadi taustast võib ta kasutada mitut koodi.  

 

Kinnisvara haldamine – Hoonete tehnik – III tegevusüksus (FG III) 

 

Kasutage spetsialiseerumiskoodi, kui see on asjakohane: 

 [TArch] Arhitektuur, sisekujundus 

 [TRef] Renoveerimine ja viimistlemine 

 [TStru] Konstruktsioonid 

 [TElec] Elekter, kesk- ja madalpinge 

 [THvac] Kütmine, ventileerimine ja õhu konditsioneerimine 

 [TIfir] Tuleohutustaristu 

 [TIbms] Kinnisvara haldamise süsteem 

 [TCstr] Ehitus, ehitusplatsi haldamine 

 [TFm] Hoonehaldus – käitamine 

 [TImms] Kinnisvara hooldamise haldussüsteem 

 [TGcad] Arvutigraafiline tugi, raalprojekteerimine 

 [TGbim] Arvutigraafiline tugi, ehitusteabe modelleerimine 

 [TSafe] Ohutus- ja tervishoiuküsimuste koordineerimine 

 [TCouns] Ennetusalane nõustamine 

 

  



 

 

Näited rubriigis „Kandideerimisavalduse esitamine“ esitatud 
koodide kasutamise kohta. 

 

 
 

 

 

 
 


