
 

 

 
 

Vodnik za kandidate  

Zbirka podatkov na področju stavb (funkcionalna skupina I)  
 
 
 

Da bi se lahko prijavili v to zbirko podatkov, morate imeti račun na platformi APPLY4EP. 
Platforma je edini način za oddajo prijave. 
 

Kako ustvariti račun 
 

Ustvarite lahko samo en račun.  
 
Če želite ustvariti svoj račun, pojdite na stran https://apply4ep.gestmax.eu in natančno 
preberite sporočilo. 

 

Prijava 
 
Kliknite na gumb Prijava na spletu. Vpišite vse obvezne podatke, označene z zvezdico.  
Nato kliknite na gumb Naslednji korak. Naložite svoj življenjepis v obliki Europass in 

izpolnite del z izjavami.   
Spet kliknite Naslednji korak in v prijavnem obrazcu izpolnite vse obvezne dele, ki so 
označeni z zvezdico.  
 

V polje Opis nalog z delovnimi izkušnjami morate najprej vnesti kodo „INText“, če ste 
izkušnje pridobili v tujini ali v mednarodni organizaciji, nato pa podrobno opišite naloge, ki 
ste jih opravljali. Vse pripadajoče dokumente (npr. potrdilo o nekdanjih delodajalcih, pismo o 
zaposlitvi, opis delovnega mesta, pogodbo, plačilni list itd.) priložite v enem samem 

dokumentu v obliki pdf. 
Če želite dodati še druge delovne izkušnje, kliknite na Želite dodati druge delovne izkušnje? 
Dodate lahko največ 12 delovnih izkušenj. 
 

V polju Strokovni naziv navedite zaključna srednješolska spričevala in univerzitetne diplome 
z ustreznim latinskim poimenovanjem ter končno oceno diplome. 
 
Upoštevajo se le dokumenti, ki so priloženi k spletni prijavi. 

 
Redno spremljajte svoj račun. Posodabljajte navedene kontaktne podatke, predvsem telefonsko 
številko in naslov elektronske pošte, če bi želela kadrovska služba stopiti v stik z vami prek 
telefona ali elektronske pošte. Svoje kontaktne podatke lahko posodobite v zavihku Moj račun.  

 
 
  

https://apply4ep.gestmax.eu/


 

 

 

Enake možnosti 
 
Evropski parlament skuša preprečiti vsakršno obliko diskriminacije, 

 
zato izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, 
rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, 

rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.  
 
V tem dokumentu se vsaka navedba osebe v moškem spolu šteje tudi kot navedba osebe v 
ženskem spolu in obratno. 

 

Varstvo osebnih podatkov 
 
Evropski parlament, ki je odgovoren za organizacijo izbirnih postopkov, zagotavlja, da se 
osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (Uradni list Evropske 
unije, L 295 z dne 21. novembra 2018), zlasti glede njihove zaupnosti in varnosti. 
 

 


