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INDLEDNING

Europa-Parlamentet er en multinational, flersproglig og multikulturel organisation med
ansatte fra hele Europa.

Som ansatte i Europa Parlamentet giver vi medlemmerne af Europa Parlamentet
(MEP'erne) mulighed for at arbejde for et stærkt og effektivt europæisk demokrati.

Denne vejledning er rettet mod alle, der ønsker at søge en stilling i Europa Parlamentet.

Det kan du gøre på vores platform APPLY4EP https://apply4ep.gestmax.eu. På denne
platform kan du finde alle Europa Parlamentets aktuelle og specifikke karrieremuligheder,
og du kan også indsende en uopfordret ansøgning.

Interne kandidater kan også ansøge om deltagelse i interne udvælgelsesprøver via den
interne platform APPLY4EP https://apply4ep.gestmax.eu/employee/search

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Som ekstern kandidat kan du på APPLY4EP finde en liste over ledige stillinger, der er
offentliggjort på Den Europæiske Unions 24 officielle sprog.
Klik øverst i højre hjørne for at ændre det viste sprog.

Hvis du allerede arbejder for Europa Parlamentet, kan du vælge dit foretrukne
visningssprog (engelsk, fransk eller tysk) via EP’s intranet.
https://epintranet.in.ep.europa.eu/home/browse-as/human-
resources/career/competitions-vacancies/notices-competitions.html
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DIN KONTO

Hvis du er interesseret i at deltage i en eller flere af Europa Parlamentets
udvælgelsesprocedurer eller -prøver, skal du starte med at oprette en konto.
Når du har oprettet din konto, kan du via den ansøge om deltagelse i igangværende eller
kommende udvælgelsesprocedurer eller -prøver, som du er interesseret i.

For at oprette en konto skal du søge en ledig stilling ved at klikke på SØG ONLINE-knappen,
som du finder til sidst i bekendtgørelsen om den ledige stilling, efter at du har læst
bekendtgørelsen.

Du kan kun have ÉN APPLY4EP-konto. Hvis det viser sig, at du har to eller flere konti, vil du
blive udelukket fra proceduren (på et hvilket som helst trin i den).

Du skal indtaste din e mailadresse, oprette et sikkert password og udfylde alle felter, som
er markeret med en asterisk (*).

Vælg enten engelsk, fransk eller tysk som meddelelsessprog. Det er det sprog, hvorpå du
vil modtage invitationerne til og resultaterne af den eller de udvælgelsesprocedurer eller -
prøver, du tilmelder dig.

Hvis du har mere end ét EU-statsborgerskab, skal du kun angive ét.

Sørg for at holde dine registrerede kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse og
bopælsadresse) ajour. Dette er vigtigt, eftersom rekrutteringsmedarbejderne kan få brug
for at kontakte dig pr. telefon eller e-mail (se ansøgersiden).
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Hvis du allerede har en konto, skal du blot logge dig ind med din e-mailadresse og dit
password.

DIN ANSØGNING

Din ansøgning vil blive brugt til at vurdere, om du opfylder kravene, og afgøre, om du får
adgang til udvælgelsesproceduren eller den interne udvælgelsesprøve. Inden du
indsender din ansøgning, vil vi derfor bede dig:

 læse bekendtgørelsen om den ledige stilling og vejledningen til ansøgere, som er
en integreret del af meddelelsen, grundigt igennem

 notere dig de kriterier vedrørende uddannelse, erhvervserfaring og sproglige
færdigheder, som fremgår af bekendtgørelsen om den ledige
stilling/udvælgelsesprøven. Du bedes søge de stillinger, hvis minimumskriterier du
opfylder

 forberede al dokumentation på forhånd, idet du skal ansøge i én omgang og i
øjeblikket ikke kan gemme ansøgningen til senere. Hvis du skifter side, mister
du dine oplysninger og er nødt til at starte helt forfra.

 fremhæve de vigtigste træk i din baggrund set i forhold til de arbejdsopgaver, der
skal varetages. Jo mere tid og omtanke, der bruges ved udarbejdelsen af
ansøgningen, jo mere præcis og effektiv vil den efter al sandsynlighed være

 bemærke, at dit CV ikke betragtes som dokumentation for erhvervserfaring eller
uddannelsesmæssige kvalifikationer
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 sørge for, at alle oplysningerne i din ansøgning er præcise og korrekte.

Der er tre trin i ansøgningen.

Det første trin vedrører dine personlige oplysninger. Hvis du allerede har en konto, skal
du anføre oplysningerne for din konto. Har du endnu ikke en konto, er du nødt til at
oprette én (se ovenfor).

På andet trin bliver du bedt om at uploade dit CV.

Det første CV, du uploader, vil blive anvendt som standard-CV for alle dine ansøgninger via
APPLY4EP. Hvis du ønsker at ændre dit CV, skal du gå ind på din konto og ændre det dér
(se ansøgersiden).

På dette tidspunkt bliver eksterne ansøgere også bedt om at afgive nogle erklæringer.
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Interne ansøgere, som allerede arbejder for Europa-Parlamentet, skal uploade deres
dokumenter fra Streamline.

Tredje trin er det egentlige ansøgningsskema, som har tre hovedafsnit: erhvervserfaring,
uddannelse og sprog.

Erhvervserfaring

 Angiv den erhvervserfaring, der er relevant for udvælgelsesproceduren, i
felterne "erhvervserfaring".

 Begynd med den seneste ansættelse, og beskriv stillingen. Fortsæt herefter i
omvendt kronologisk rækkefølge (dvs. den næstseneste erhvervserfaring, der er
relevant for stillingen, herefter den tredjeseneste osv.).

 Du kan højst angive 13 relevante erhvervsmæssige erfaringer.
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Uddannelse

 Sørg for at medtage alle uddannelsesinstitutioner og tydeligt anføre de tildelte
akademiske kvalifikationer (grader, uddannelsesbeviser og eksamensbeviser).

 Eksamensbeviserne skal, uanset om de er udstedt af uddannelsesinstitutioner i EU-
lande eller tredjelande, være godkendt af de officielle kompetente myndigheder i
en EU-medlemsstat.

 Du kan højst tilføje 6 akademiske kvalifikationer til din ansøgning.

Det er vigtigt, at du angiver alle oplysninger om din uddannelse og erhvervserfaring
nøjagtigt. Disse oplysninger vil blive brugt til at vurdere, om du opfylder kravene, og
afgøre, om du får adgang til udvælgelsesproceduren eller den interne udvælgelsesprøve.

Sprog

Angiv dit sprog 1 og sprog 2.
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Angiv også eventuelle andre sprog, du behersker.

Hvis du skal varetage en funktion som sprogspecialist, vil du måske blive bedt om at angive
dit sprog 3 og 4. I så fald skal du uploade en erklæring med angivelse af, hvilket sprog der
er dit sprog 3, og hvilket der er dit sprog 4.

Dokumentation
 Du skal uploade dokumentation for den uddannelse og erhvervserfaring, du har

medtaget i din ansøgning.
 Dit CV betragtes ikke som dokumentation.
 APPLY4EP giver dig mulighed for at uploade et dokument på maksimalt 3 MB pr.

erhvervserfaring og pr. akademisk grad/uddannelsesbevis/eksamensbevis, du
medtager.
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Til slut

Du kan kun søge en bestemt stilling én gang. Sørg for, at oplysningerne i din ansøgning er
fuldstændige og korrekte, da det ikke er muligt at ændre eller tilføje et dokument til en
indsendt ansøgning. Indsend din ansøgning, når du mener, at den er færdig og korrekt.

Vi ønsker dig held og lykke!

ANSØGERSIDE

Når du har oprettet din konto, kan du gå til din ansøgerside via
https://apply4ep.gestmax.eu/search.
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Her kan du administrere din konto og navnlig:

 holde dine oplysninger ajour (telefonnummer, e-mailadresse) — den HR-
ansvarlige vil måske kontakte dig telefonisk eller på e-mail

 oprette dine varslinger
 administrere dine CV’er. Det første CV, du uploader, betragtes som standard-CV. Et

standard-CV kan ikke slettes. For at slette eller ændre det, er du nødt til at uploade
et nyt CV. Vælg det som ”standard”, og slet eller behold derefter det tidligere CV.
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PERSONOPLYSNINGER

Europa-Parlamentet sørger som ansvarlig for afviklingen af udvælgelsesprocedurerne for,
at ansøgernes personlige oplysninger behandles i fuld overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af
fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens
institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger
og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (Den
Europæiske Unions Tidende L 295 af 21. november 2018).

KONTAKT

Hvis du oplever tekniske problemer, bedes du skrive til os på:
PERS-Apply4EPContacts@ep.europa.eu.

Du opfordres kraftigt til ikke at vente til den sidste dag med at ansøge. Europa-
Parlamentet kan ikke holdes ansvarligt for eventuelle tekniske problemer som følge af
overbelastning af systemet umiddelbart før ansøgningsfristens udløb.


