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UVOD
Evropski parlament je mednarodna, večjezična in večkulturna organizacija, ki zaposluje
ljudi iz vse Evrope.
Kot osebje Evropskega parlamenta poslancem omogočamo delo za trdno in učinkovito
evropsko demokracijo.
Priročnik naj bi nudil pomoč in podporo vsem, ki se želijo prijaviti na natečaj ali izbirni
postopek za delovno mesto v Evropskem parlamentu.
Prijavite se lahko samo prek platforme APPLY4EP – https://apply4ep.gestmax.eu. Tukaj so
objavljena vsa razpisana delovna mesta v Evropskem parlamentu, na katera se lahko
prijavite. Prav tako lahko oddate spontano vlogo.
Interni kandidati, ki že delajo v Evropskem parlamentu, se lahko na notranje natečaje
prijavijo prek spletne platforme APPLY4EP https://apply4ep.gestmax.eu/employee/search

PRVI KORAKI
Za zunanje kandidate je na platformi APPLY4EP seznam prostih delovnih mest, objavljen v
24 uradnih jezikih Evropske unije.
Prikazni jezik lahko spremenite s klikom na gumb v desnem zgornjem kotu.

Kandidati, ki že delajo v Evropskem parlamentu, lahko prikazni jezik (angleščina,
francoščina ali nemščina) spremenijo na intranetu EP:
https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/humanresources/career/competitions-vacancies/notices-competitions.html
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VAŠ RAČUN
Če želite sodelovati v enem ali več izbirnih postopkih ali natečajih, ki jih organizira Evropski
parlament, morate najprej ustvariti osebni račun.
Zatem lahko račun uporabite za prijavo na tekoče in prihodnje izbirne postopke ali
natečaje, ki vas zanimajo.
Račun ustvarite tako, da najprej preberete razpis za prosto delovno mesto in se nato
prijavite nanj s klikom na gumb PRIJAVA PREK SPLETA na koncu razpisa.

Na platformi APPLY4EP lahko ustvarite samo EN račun. Če bo ugotovljeno, da imate dva ali
več računov, boste izključeni iz postopkov, na katere ste se prijavili, in to ne glede na fazo
postopkov.
Navesti morate elektronski naslov, ustvariti varno geslo in izpolniti vsa polja, označena z
zvezdico.
Izbrati morate jezik obveščanja, ki je lahko angleščina, francoščina ali nemščina. To je jezik,
v katerem boste prejemali vabila in obvestila o rezultatih v zvezi s postopki ali natečaji, na
katere se prijavite.
Če imate več državljanstev EU, navedite zgolj enega.
Pomembno je, da kontaktne podatke (telefonsko številko, e-naslov in naslov prebivališča)
posodabljate, ker bi lahko kadrovska služba želela stopiti v stik z vami prek telefona ali
elektronske pošte (glej Profil kandidata).
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Če račun že imate, se samo prijavite s svojim elektronskim naslovom in geslom.

VAŠA PRIJAVA
Na podlagi prijave bo ocenjeno, ali se lahko udeležite izbirnega postopka ali natečaja. Zato
pred prijavo na izbirni postopek ali natečaj upoštevajte naslednje:





Pozorno preberite razpis za delovno mesto/razpis natečaja in vodič za kandidate, ki
je sestavni del razpisa.
Upoštevajte pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in znanja jezikov, določene
v razpisu. Prijavite se zgolj na delovna mesta, za katera izpolnjujete najmanj te
pogoje.
Vsa dokazila pripravite vnaprej, ker se morate prijaviti v enem koraku in
prijave zaenkrat ni mogoče shraniti za kasneje. Če se premaknete na drugo
stran, boste izgubili vse podatke in začeti boste morali znova.

4






Izpostavite najpomembnejše točke vaših poklicnih izkušenj, ki so pomembne za
izvajanje opisanih nalog. Več časa in razmisleka boste vložili v prijavo, bolj natančna
in učinkovita bo.
Upoštevajte, da življenjepis ne velja kot dokazilo za poklicne izkušnje ali
izobrazbo.
Podatki v prijavi morajo biti natančni in pravilni.

Prijava je razdeljena na tri korake:
Prvi korak zadeva vaše osebne podatke. Če že imate uporabniški račun, vnesite podatke
o računu. Če računa še nimate, ga boste morali ustvariti (glej zgoraj).

V drugem koraku boste morali naložiti svoj življenjepis.

Prvi življenjepis, ki ga boste naložili, bo aplikacija APPLY4EP uporabila za vse prijave prek
aplikacije. Če želite življenjepis spremeniti, morate to storiti v svojem uporabniškem računu
(glej Profil kandidata).
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Zunanji kandidati morajo v tej fazi podati tudi nekatere izjave.

Notranji kandidati, ki že delajo za Evropski parlament, morajo dokumente naložiti iz
aplikacije Streamline.
Tretji korak je obrazec za prijavo. Obrazec obsega tri glavne dele: delovne izkušnje,
izobrazba in jeziki.
Delovne izkušnje





V poljih o delovnih izkušnjah navedite delovne izkušnje, ki ustrezajo izbirnemu
postopku, na katerega se prijavljate.
Začnite z zadnjo zaposlitvijo in opišite delovno mesto, ki ga zasedate oziroma ste
ga zasedali. Nadaljujte v obratnem kronološkem vrstnem redu (tj. s predzadnjimi
delovnimi izkušnjami, povezanimi z razpisanim delovnim mestom, in nato s
predpredzadnjimi itd.).
Navedete lahko največ 13 delovnih izkušenj.
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Izobrazba





Preverite, ali ste navedli vse izobraževalne ustanove in jasno našteli podeljene
akademske nazive ali kvalifikacije (diplome, spričevala in potrdila).
Akademski nazivi in kvalifikacije morajo biti priznane s strani pristojnih organov
države članice EU, ne glede na to, ali jih izdajo izobraževalne ustanove v državah EU
ali državah, ki niso članice EU.
V prijavi lahko navedete največ 6 akademskih nazivov in kvalifikacij.
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Informacije o izobrazbi in delovnih izkušnjah izpolnite v celoti in natančno. Na podlagi teh
informacij se oceni izpolnjevanje pogojev in odloči, ali boste uvrščeni v izbirni postopek ali
natečaj, na katerega ste se prijavili.
Jeziki
Navesti morate svoj prvi in drugi jezik

ter vse ostale jezike, ki jih obvladate.
Če se prijavljate na jezikovne profile, boste morda morali navesti tudi svoj tretji in četrti
jezik. V tem primeru morate naložiti izjavo, v kateri navedete, kateri je vaš tretji in kateri je
četrti jezik.
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Dokazila




Za vse stopnje izobrazbe in delovne izkušnje, ki jih navedete v prijavi, morate
naložiti dokazila.
Vaš življenjepis ne velja kot dokazilo za delovne izkušnje ali izobrazbo.
Prek aplikacije APPLY4EP lahko naložite po en dokument z največ 3 MB za vsako
delovno izkušnjo in vsako diplomo, spričevalo ali potrdilo.
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Za konec
Na vsak izbirni postopek ali natečaj se lahko prijavite le enkrat. Preverite, ali so informacije
v prijavi popolne in točne, saj prijave po oddaji ni mogoče spreminjati ali ji dodajati
dokumentov.
Vlogo pošljite, ko ste prepričani, da je popolna in točna.
Želimo vam veliko uspeha!

PROFIL KANDIDATA
Ko ustvarite uporabniški račun, lahko prek povezave https://apply4ep.gestmax.eu/search
dostopate do svojega profila.

Tu lahko upravljate z računom, zlasti lahko:
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posodabljate svoje podatke (telefonska številka, elektronski naslov), ker vas bo po
telefonu ali e-pošti morda kontaktirala kadrovska služba;
nastavite prejemanje obvestil in
urejate svoje življenjepise. Prvi življenjepis, ki ga naložite, je privzeti življenjepis in
ga ne morete izbrisati. Da bi ga izbrisali ali spremenili, morate naložiti nov
življenjepis in ga določiti kot „privzetega“, nato lahko izbrišete stari življenjepis.

OSEBNI PODATKI
Evropski parlament, ki je odgovoren za organizacijo izbirnih postopkov in natečajev,
zagotavlja, da se osebni podatki kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) št.
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 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in
Sklepa št. 1247/2002/ES (Uradni list Evropske unije, L 295 z dne 21. novembra 2018).

KONTAKTNI PODATKI
Če naletite na težave tehnične narave, nam pišite na:
PERS-Apply4EPContacts@ep.europa.eu
Pozivamo vas, da s prijavo ne odlašate do zadnjega dne. Evropski parlament ne odgovarja
za tehnične težave, ki se pojavijo v zadnjem trenutku zaradi preobremenitve sistema.
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