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1. HVEM ER VI? 
 
Det Europæiske Asylstøttekontor (i det følgende benævnt ”EASO”), som er oprettet ved forordning 
439/20101, støtter EU-medlemsstaternes praktiske samarbejde på asylområdet, styrker gennemførelsen 
af det fælles europæiske asylsystem (CEAS) og støtter medlemsstater, der er udsat for et særligt pres på 
deres asyl- og modtagelsessystemer. 
 
EASO har især fokus på tre hovedopgaver: 
 

1. støtte det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet hovedsagelig gennem 
uddannelse, kvalitetstiltag, oplysninger om oprindelseslande (COI), statistik og analyse, 
specialiserede ekspertnetværk, workshopper om praktisk samarbejde, tematisk støtte 
vedrørende uledsagede mindreårige, menneskehandel og kønsaspekter 

2. støtte medlemsstater, der er udsat for et særligt pres, gennem støtte i nødsituationer, herunder 
indsættelse af asylstøttehold, der skal bistå EU-medlemsstaterne med at behandle 
asylansøgninger og etablere passende modtagelsesfaciliteter 

3. bidrage til gennemførelsen af CEAS ved at indsamle og udveksle oplysninger om bedste praksis, 
udarbejde en årsrapport om asylsituationen i EU, som omfatter hele asylproceduren i EU-
medlemsstaterne, og vedtage tekniske dokumenter om gennemførelsen af de nye EU-asylregler. 

 
EASO's organisationsplan findes i arbejdsprogrammet på EASO's websted 
(https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure). 
 
EASO's hovedsæde ligger i Valletta Harbour (Malta).  
 

2. HVAD TILBYDER VI? 
 
EASO tilrettelægger en udvælgelsesprocedure med henblik på at opstille en liste over egnede kandidater 
til stillingen som ledende IKT-medarbejder og rekruttere fra denne liste. Den ledende IKT-medarbejder 
kan blive beskæftiget inden for et af følgende ekspertise- eller profilområder: 
 

                                                           
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 (EUT L 132 af 25.5.2010, s. 11). 

https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure
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 DevOps/Application Production Administrator 

 administrator for Infrastructure-as-a-Code-cloudtjenester 

 modeludvikler for data- og videnstyring 
 
Ansøgerne skal i deres ansøgning (begrundelse) anføre, hvilke(n) af ovennævnte profil(er), de ønsker at 
søge. Hvis ansøgerne ønsker at søge om mere end én profil, bør dette klart fremgå af begrundelsen, i 
prioriteret rækkefølge. 
 

Den ledende IKT-medarbejder — DevOps/Application Production Administrator vil støtte og rapportere 
til lederen af infrastruktur- og driftssektionen med henblik på at sikre høj disponibilitet af EASO's 
applikationsarkitektur. Den pågældende bliver ansvarlig for teknisk forvaltning af 
applikationsinfrastrukturen med stærkt fokus på SharePoint og Microsoft. 
 

Den pågældende vil først og fremmest blive ansvarlig for forvaltning af: 

 operationel applikationsinfrastruktur — forvaltning, vedligeholdelse, opgradering og forbedring 

af et hybridsystem af SharePoint Farms bestående af lokale og Azure-baserede applikationer 

 operationel applikationsinfrastruktur — fejlfinding og genopretning efter hændelser 

  løsningsarkitektur for applikationer — samarbejde med de outsourcede eller interne 

udviklingsteams om at automatisere indsættelse af infrastruktur og applikationer 

 løsningsarkitektur for applikationer — forslag til ændringer af arkitekturen med henblik på at 

udvikle nye produkter og funktioner inden for rammerne af de teknologiske muligheder i EASO's 

arkitektoniske og teknologiske landskab. 

 

Den ledende IKT-medarbejder — administrator for Infrastructure-as-a-Code cloud (IaaC)-
cloudtjenester vil støtte og rapportere til chefen for infrastruktur- og driftssektionen med henblik på at 
sikre, at EASO's cloudcomputing-arkitektur er let disponibel. Den pågældende bliver ansvarlig for den 
tekniske forvaltning af cloud-infrastrukturen med stærkt fokus på Microsofts teknologier. 
 
Den pågældende vil først og fremmest blive ansvarlig for forvaltning af: 

 disponibiliteten af udfyldte miljøer 

 automatisering af miljøetablering 

 fortsat tilpasning af udfyldte miljøer 

 vedligeholdelse af en fælles opbygningsmekanisme til at etablere og udfylde miljøerne 

 vedligeholdelse af et lager for IaaC-scripts, herunder kohærent versionskontrol 

 anvendelse og vedligeholdelse af værktøjer til automatiseret konfiguration af operativsystemer 

 sammensætning af et miljø ud fra et sæt virtuelle billeder 

 etablering af nye miljøer i offentlige, private eller andre PaaS (Platform as a Service) 

 katalogisering og vedligeholdelse af alle aktiver vedrørende transaktionsoplysninger, der hører 
under ansvarsområdet: 

o applikationskode og afhængigheder 
o scripts til database- og skemaoprettelse 
o referencedata for applikationer 
o støtte til automatiserede tests og manuelle testscripts 
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o pakning, indsættelse, migration og tilvejebringelse af scripts 
o indsættelsesprocedurer, produktbemærkninger 
o cloud-konfigurationsfiler 

 støtte til vedligeholdelse af horisontal serverskalering 

 forebyggelse af ukontrollerede afvigelser mellem forskellige serverkonfigurationer 

 ajourføring af udviklingsmiljøer med henblik på at holde dem på det nyeste stadium af den 
teknologiske udvikling 

 støtte til påvisning af nåede milepæle for kode/udvikling i produktionsmiljøer for at sikre end-to-
end-accept af de udviklede produkter. 

 

Den ledende IKT-medarbejder — modeludvikler for data og videnstyring vil støtte og rapportere til 
lederen af projekt- og applikationssektionen med henblik på at sikre korrekt forvaltning af de oplysninger, 
der betros til IKT-afdelingen. Den pågældende vil blive ansvarlig for at opretholde sammenhængen og 
kvaliteten af den information og viden, der forvaltes med IKT, med stærkt fokus på evnen til at kombinere 
forskellige informationskilder med henblik på beslutningstagning og historiske vurderinger. 
 
Den pågældende vil først og fremmest blive ansvarlig for forvaltning af: 

 organisering, lagring og analyse af data med maksimal effektivitet, samtidig med overholdelse af 
de vedtagne sikkerhedsstandarder 

 sikring af, at gates til styring af masterdata og datakvalitet er i overensstemmelse med de data, 
der tilføres produktionssystemerne 

 vedligeholdelse af en dataregisterliste, dens metadata og brugstilfælde 

 udvikling af praksis for dataforvaltning og styring med henblik at sikre overholdelse af de 
forventede reguleringsmæssige begrænsninger og ansvarsområder 

 udformning af mønstre for søgning og maskinlæring med henblik på at udnytte værdien af de 
oplysninger, der betros til IKT-afdelingen 

 udtrækning, transformation og indlæsning af data gennem gates for kvalitets- og masterdata før 
anvendelse i produktionssystemer 

 udarbejdelse og gennemførelse af politikker og procedurer for datastyring 

 fastlæggelse af metoder til indsamling af kvalitetsdata 

 sikring af datas tilstrækkelighed, nøjagtighed og legitimitet 

 effektive og sikre procedurer for databehandling 

 fastlæggelse og gennemførelse af procedurer for deling af data med den øverste ledelse, ledelsen 
og eksterne interessenter 

 overvågning og analyse af informations- og datasystemers ydelse 

 støtte og fejlfinding vedrørende konstaterede datarelaterede problemer. 
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Alle profiler vil få et fælles sæt funktioner bestående i at: 
1. bidrage til konfigurationen og gennemførelsen af porteføljen af IKT-tjenester og varetage dens 

styring og fortsatte tilpasning heraf til EASO's og IKT's målsætninger 
2. fastlægge kvalitetsmønstre for og vurdere den organisatoriske og teknologiske virkning af 

tjenesteporteføljen og samtidig sikre normalisering og pålidelighed af EASO's oplysninger 
3. udvikle de nødvendige foranstaltninger til at sikre integritet og sikkerhed af EASO's 

tjenesteportefølje samtidig med overholdelse af reglerne for beskyttelse og genopretning af 
sådanne systemer 

4. levere dokumentation til støtte for beslutningsprocessen for implementering af 
applikationsporteføljen og fastlægge, hvilke oplysninger der behøves til at specificere og anskaffe 
informations- og kommunikationsteknologier og -tjenester, som leveres af eksterne 
virksomheder 

5. rådgive om analyse, udvikling, installation og ændring af softwareapplikationer i 
overensstemmelse med ISO/IEC 12207 

6. bidrage til installation, konfiguration og komponenttestning og integration af software i EASO's 
softwaremiljø under iagttagelse af principperne om modularitet og interoperabilitet 

7. sikre, at fortegnelsen og kataloget over tredjepartskode eller open source-kode viser, at EASO's 
softwareprodukter er i overensstemmelse med rammerne for licensiering 

8. føre og vedligeholde et register over softwarescripts, herunder en kohærent versionskontrol 
9. støtte installation, konfiguration og interoperabilitet af standardsoftware eller Software-as-a-

Service med EASO's applikationer og produkter 
10. deltage i udarbejdelse, offentliggørelse og formidling af regler for anvendelse af 

informationsteknologi og varetage oplæring af og støtte til brugerne vedrørende alle installerede 
og kommende applikationer 

11. gennemføre teknologiprojekter og udvikle teknologiinfrastrukturer, dvs. datastrukturservere, 
applikations- og ressourceservere og netværks- og kommunikationsendpoints og sikre korrekt 
håndtering og vedligeholdelse heraf 

12. konfigurere, forvalte og administrere de foreliggende fysiske, virtuelle, logiske, applikations- og 
informationsmæssige ressourcer og samtidig optimere mulighederne for at dele sådanne 
ressourcer 

13. proaktivt at bistå eller samarbejde med eksterne kontrahenter og tjenesteudbydere om at sikre 
optimal status af tjenester, der ydes eller leveres til IKT-interessenter 

14. bistå med at opklare hændelser, der kan opstå som følge af anvendelse og udnyttelse af de 
tilgængelige systemer, og samtidig løbende opdatere den tekniske dokumentation, der er 
nødvendig for at sikre korrekt udnyttelse af sådanne ressourcer 

15. sikre, at der anvendes sikkerheds-, fortroligheds- og integritetsmekanismer på den information, 
som lagres, behandles og overføres i de behandlingssystemer og kommunikationsnetværk, som 
er i produktion hos EASO, og foretage regelmæssige sikkerheds- og sårbarhedsopdateringer af 
sådanne systemer 

16. give anbefalinger til sektionschefen om ændringer, der skal sikre god levetidsplanlægning 
17. overvåge sundheden og den korrekte anvendelse af den tjenesteportefølje, som ansvaret 

omfatter 
18. udføre andre forefaldende opgaver, som afdelingens chef måtte anmode om. 
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3. HVEM SØGER VI? 
 
A) Kvalifikationskriterier 

 
Ansøgere kan komme i betragtning til udvælgelse på grundlag af følgende formelle kriterier, der skal være 
opfyldt inden ansøgningsfristens udløb. De skal: 
 

1. have et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst 4 års varighed 
attesteret ved et eksamensbevis2, og mindst 6 års relevant erhvervserfaring efter den afsluttende 
eksamen, eller 
 
have et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst 3 års varighed 
attesteret ved et eksamensbevis og mindst 7 års relevant erhvervserfaring efter den afsluttende 
eksamen 
 

2. være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, Liechtenstein, Norge og Schweiz 
 

3. være i besiddelse af alle deres borgerlige rettigheder 
 

4. have opfyldt deres forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt 
 

5. have indgående kendskab (niveau C1 i alle dimensioner i henhold til den fælles europæiske 
referenceramme for sprog CEFRL) eller til et af EU’s officielle sprog og et tilfredsstillende 
kendskab (niveau B2 i alle dimensioner i henhold til CEFRL) til et andet af disse sprog i det omfang, 
dette er nødvendigt for at kunne udføre arbejdsopgaverne knyttet til stillingen3 
 

6. opfylde de vandelskrav, der stilles for at udføre de pågældende opgaver4 
 

7. opfylde de for stillingen nødvendige fysiske krav5. 
 

B) Udvælgelseskriterier 
 

Hvis adgangskriterierne i afsnit A) Adgangskriterier er opfyldt, evalueres kandidaternes ansøgninger på 
grundlag af følgende udvælgelseskriterier. De bedst egnede kandidater indkaldes til samtale. 
 

                                                           
2 Kun eksamensbeviser, der er udstedt af myndigheder i EU-medlemsstaterne, og eksamensbeviser, der er 
anerkendt som ækvivalente af de relevante organer i EU-medlemsstaterne, godtages. Hvis hovedstudierne har 
fundet sted uden for Den Europæiske Union, skal ansøgerens kvalifikationer være godkendt af et organ, der er 
officielt bemyndiget hertil af en af Den Europæiske Unions medlemsstater (såsom et nationalt 
undervisningsministerium), og dokumentation herfor skal indsendes af ansøgere, der er indkaldt til samtale. Dette 
giver udvælgelseskomitéen mulighed for at foretage en nøjagtig vurdering af kvalifikationsniveauet. 
3 Se https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_da 
4 Inden ansættelsen anmodes den udvalgte ansøger om at fremlægge en ren straffeattest. 
5 Inden ansættelsen skal den udvalgte ansøger gennemgå en lægeundersøgelse af en af institutionernes læger, for 
at EASO kan få sikkerhed for, at vedkommende opfylder betingelserne i artikel 28, litra e), i vedtægten for 
tjenestemænd i Den Europæiske Union. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_da


 
 

 6 

Væsentlige kriterier for administratoren af DevOps/Application Production Administrator 
1. Dokumenteret erhvervserfaring med at administrere, opgradere og føre tilsyn med Microsoft 

SharePoint farms- og .NET-netapplikationer i et produktionsmiljø med en høj grad af 
disponibilitet 

2. Dokumenteret erhvervserfaring med at arbejde i tværgående DevOps-teams, fortrinsvis som 
systemintegrator (af indsættelser af automatiseret kode) eller manager for kontinuerlige 
releases 

3. Arbejdserfaring med effektivt at prioritere og eskalere problemer med webapplikationer i 
produktionsmiljøer, samarbejde med eksterne støtteleverandører og håndhæve indgåede 
serviceleveranceaftaler for at opnå maksimal disponibilitet af applikationer 

4. Dokumenteret erhvervserfaring med etablering af softwaresystemer med større disponibilitet, 
skalerbarhed og pålidelighed, med stærkt fokus på at løse problemer inden for infrastruktur og 
drift. 

 
Væsentlige kriterier for administratoren af Infrastructure-as-a-Code-cloudtjenester 

1. Dokumenteret erhvervserfaring med forvaltning af Azure PaaS, IaaS og SaaS eller som Azure 
cloud-arkitekt 

2. Dokumenteret erhvervserfaring med at opbygge, anvende og vedligeholde Infrastructure-as-a-
Code, automatiserede konfigurationsværktøjer for operativsystemer eller håndtering af 
Microsoft Azure Stack DSC-filer. 

3. Erfaring med at foretage systemanalyse og samarbejde om udvikling af integrationsløsninger for 
forskellige IKT-teknologier 

4. Dokumenteret erfaring med forvaltning og drift af hybridinfrastruktur (cloud med lokal 
infrastruktur). 

 
Væsentlige kriterier for modeludvikleren af data- og videnstyring 

1. Dokumenteret erhvervserfaring som dataadministrator/modeludvikler 
2. Erhvervserfaring med programmeringssprog til datastyring af udtrækning, transformation og 

indlæsning 
3. Særdeles god indsigt i af dataforvaltnings- og metadatateori og i de nyeste paradigmer i denne 

forbindelse 
4. Dokumenteret erhvervserfaring med databaser og informationsstrukturprocedurer i Azure Data 

Factory. 
 

Fordelagtige kriterier, fælles for alle profiler 

1. Tidligere erhvervserfaring i et multikulturelt miljø, fortrinsvis i en international organisation eller 
et EU-agentur 

2. teknisk(e) certificering(er) eller officiel uddannelse i det område, som den valgte profil omfatter 

3. erhvervserfaring med den nyeste teknologi inden for den valgte profil (f.eks. Python, Puppet, 

Chef, Ansible, Salt, CFEngine, Bosh, Vagrant, Azure ML, CLI, SQL Server, R, PowerShell, C#, .NET, 

JavaScript, Python, DAX eller PHP-applikationer i et produktionsmiljø med høj disponibilitet) 

4. erhvervserfaring med standarder og praksis for livscyklus i softwareudvikling 
5. arbejdskendskab til paradigmer i No Code/Low Code. 
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Evaluering i samtaleforløbet 
 
Ansøgere, der indkaldes til samtaleforløbet (samtalen og den skriftlige prøve), vil blive vurderet på 
grundlag af de væsentlige og fordelagtige kriterier, der er beskrevet i dette afsnit6, og følgende yderligere 
kriterier, der er relevante for stillingen: 
 

1. Særdeles gode analytiske evner med en proaktiv holdning til problemløsning, herunder evnen 
til at tage initiativ og ansvarlighed 

2. udtalt sans for integritet 
3. særdeles gode organisatoriske færdigheder med evne til multitasking, nøje prioritering og 

planlægning af arbejde og med fokus på detaljer inden for korte frister 
4. særdeles gode sociale og samarbejdsmæssige kompetencer, især i multikulturelle miljøer 
5. serviceorienteret holdning kombineret med særdeles gode kommunikationsfærdigheder 
6. omhu og sans for detaljer 
7. kendskab til EASO's mission og organisation 
8. særdeles god skriftlig og mundtlig beherskelse af engelsk samt evne til at anvende elektronisk 

kontorudstyr og elektroniske applikationer (tekstbehandling, regneark, præsentation, 
elektronisk kommunikation, internet osv.) er absolut nødvendigt 

9. følelse af ejerskab og stolthed over opnåede resultater og deres betydning for EASO's succes 
10. evne til kritisk tænkning og problemløsning 
11. gode færdigheder inden for tidsstyring. 

 

Ansøgerne kan også blive bedømt efter ovennævnte kriterier gennem en skriftlig prøve. 

 

4. UDVÆLGELSE OG UDNÆVNELSE 
 
Den forordning, som danner retsgrundlag for EASO, blev vedtaget i maj 2010 (EUT L 132 af 29.5.2010). 
 
Ansøgernes kvalifikationer vurderes af en udvælgelseskomité på grundlag af overensstemmelsen med 
alle kvalifikationskriterier ved ansøgningsfristens udløb. 
 
De kvalificerede ansøgeres ansøgninger vurderes også i forhold til udvælgelseskriterierne. Efter denne 
vurdering har de bedst placerede ansøgere mulighed for at blive indkaldt til en skriftlig kompetenceprøve 
og en samtale, som vil foregå på engelsk.  
 
I samtalen vil følgende elementer indgå: 
 

 generel egnethed og sprogfærdigheder i det omfang, det er nødvendigt for at kunne udføre 
arbejdsopgaverne i henhold til artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte i Den Europæiske Union 

 
 specifikke kompetencer med henvisning til ansøgernes profiler i overensstemmelse med 

udvælgelseskriterierne i dette stillingsopslag. 
 

                                                           
6 Hvis relevant. Nogle af de udvælgelseskriterier, der ikke kan testes i forbindelse med samtalen/prøvefasen (f.eks. 
postgraduat uddannelse), vil ikke være omfattet af bedømmelsen i forbindelse med samtalen/testfasen. 
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Ansøgere, der indkaldes til en samtale, vil blive anmodet om at medbringe originaler og kopier af 
nedenstående dokumenter: 
 

 bevis for statsborgerskab (f.eks. pas) 
 
 beviser for uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, navnlig kvalifikationer, der giver 

adgang til den pågældende profil 
 

 dokumentation for erhvervserfaring efter det tidspunkt, hvor ansøgeren bestod den eksamen, 
der giver adgang til den pågældende profil, med tydelig angivelse af datoerne for tiltrædelse og 
fratrædelse, om der var tale om fuld- eller deltidsbeskæftigelse, og arten af de udførte 
arbejdsopgaver. 

 

Vigtigt: 

 
På grund af den aktuelle situation med covid-19 vil udvælgelsesproceduren muligvis blive organiseret 
online. I så fald vil EASO give de ansøgere, der indkaldes til samtale, yderligere oplysninger vedrørende 
de praktiske retningslinjer for vurderingen og fremlæggelsen af de ovennævnte dokumenter. 
 
Udvælgelseskomitéen opstiller en liste over de udvalgte ansøgere og fremsender den til 
ansættelsesmyndigheden, som træffer beslutning om udnævnelsen af den udvalgte ansøger og 
udarbejder en reserveliste for den opslåede stilling. Ansøgerne bør bemærke, at opførelse på 
reservelisten ikke er en garanti for ansættelse. Ansættelse vil være baseret på antal ledige stillinger og 
budget. 
 
Reservelisten for denne stilling er gældende indtil den 31. december 2020 og kan efter 
ansættelsesmyndighedens skøn forlænges. 
 
Forud for kontraktunderskrivelsen vil den udvalgte ansøger blive bedt om at gennemgå en obligatorisk 
lægeundersøgelse af en af institutionernes læger, for at EASO kan få sikkerhed for, at vedkommende 
opfylder betingelserne i artikel 28, litra e), i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. 
 
 

5. LIGE MULIGHEDER 
 
EASO fører en aktiv ligestillingspolitik og godkender ansøgningerne uden forskelsbehandling på grund af 
køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller 
andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. 
 

6. ANSÆTTELSESVILKÅR 
 

Den midlertidigt ansatte udnævnes af den administrerende direktør på grundlag af en indstilling fra 
udvælgelseskomitéen efter udvælgelsesproceduren. 
 
Den pågældende ansættes som midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for 
de øvrige ansatte i Den Europæiske Union for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse. Den 
pågældende stilling som midlertidigt ansat placeres i gruppe AD 7. 
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Udvalgte ansøgere, som rekrutteres, vil gennemgå en indledende prøvetid på ni måneder. 
 
Lønnen til en midlertidigt ansat, AD 7 (trin 1), er en grundløn på 6 251,08 EUR korrigeret med en 
justeringskoefficient (for Malta på nuværende tidspunkt 92,0 %) suppleret med forskellige tillæg, hvis det 
er berettiget, herunder udlands- og familietillæg. De ansatte betaler skat til EU i form af kildeskat. Lønnen 
er fritaget for national beskatning, og de ansatte er omfattet af EU's socialsikringssystem og 
pensionsordning. 
 
Yderligere oplysninger om arbejdsvilkårene for midlertidigt ansatte findes i ansættelsesvilkårene for de 
øvrige ansatte i Den Europæiske Union: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:DA:PDF 
 
Tjenestestedet er Valletta Harbour (Malta). 
 

7. ANSØGNINGSPROCEDURE 
 
For at ansøgningerne er gyldige, skal ansøgerne: 
 

 anvende det officielle ansøgningsskema, som findes på EASO's websted; ansøgningen skal 
udfyldes på engelsk, og alle dele skal udfyldes fuldstændigt 

 

 Kun EASO-ansøgningsskemaer, der sendes til applications@easo.europa.eu, godtages; ethvert 
andet CV-format eller enhver anden e-mailadresse eller anden kanal accepteres ikke. 

 

 i e-mailens emnefelt angive referencen for dette stillingsopslag, efterfulgt af ansøgerens 
efternavn. Vi godtager kun EASO-ansøgningsskemaer, hvor  referencenummeret og 
stillingsbetegnelsen er angivet korrekt. 

 
Ufuldstændige ansøgninger vil blive afvist og anset for ikke at opfylde kriterierne. Ansøgere, der anvender 
den samme ansøgning til at ansøge om mere end én stilling, vil også blive udelukket. 
Ansøgningsskemaerne skal ændres alt efter den opslåede stilling. 
 
Bemærk, at udvælgelsesprocessen kan tage flere måneder.  
 
For at lette udvælgelsesprocessen vil al kommunikation med ansøgerne vedrørende den ledige stilling 
foregå på engelsk7. 
 
Ansøgerne må under ingen omstændigheder henvende sig direkte eller indirekte til udvælgelseskomitéen 
vedrørende denne ansættelse. Ansættelsesmyndigheden forbeholder sig ret til at udelukke enhver 
ansøger, der overtræder dette forbud. 
Ansøgningsfrist: 
 
Fristen for indsendelse af ansøgninger er den 5. august 2020 kl. 13.00 (lokal tid i Malta). EASO ser bort 
fra ansøgninger, der modtages efter udløbet af denne frist. 
 

                                                           
7 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de forskellige sprogversioner har den engelske version forrang. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:DA:PDF
mailto:applications@easo.europa.eu
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Det anbefales på det kraftigste, at ansøgerne ikke venter indtil den sidste dag med at indsende deres 
ansøgninger. EASO kan ikke holdes ansvarligt for forsinkelser ved indsendelsen af ansøgninger som følge 
af tekniske vanskeligheder eller alle andre faktorer, der måtte opstå. 
 
Hvis det på noget trin i udvælgelsesproceduren konstateres, at en ansøger har givet forkerte 
oplysninger, kan EASO udelukke den pågældende ansøger. 
 

8. DATABESKYTTELSE 
 
Formålet med behandlingen af de oplysninger, der indgives af ansøgeren, er at foretage en vurdering af 
ansøgerens ansøgning(er) med henblik på en eventuel udvælgelse og ansættelse i EASO.  
EASO offentliggør ikke navnene på ansøgere, der er blevet optaget på reservelister. Det er dog muligt, at 
medlemmer af EASO's ledelse i forbindelse med ansættelse og hertil hørende planlægning får adgang til 
reservelister og i særlige tilfælde til ansøgninger (uden tilhørende bilag, som holdes fortrolige af 
personaleafdelingen). Ansøgninger fra ikke-ansatte ansøgere opbevares i to år fra reservelistens udløb, 
hvorefter de destrueres. 
De indgivne personoplysninger behandles i 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. EØS-relevant tekst. 
 
 

9. KLAGEADGANG 
 
I henhold til artikel 90, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte 
i Den Europæiske Union kan en ansøger indbringe en klage over en akt, der indeholder et klagepunkt 
imod den pågældende. Klagen skal indbringes inden for tre måneder fra datoen for meddelelsen til 
følgende adresse:  
 
The Executive Director  
European Asylum Support Office  
MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917  
Malta  
 
Såfremt klagen afvises i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og 
artikel 91 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske 
Union, kan en ansøger anmode om en retslig prøvelse af retsakten. Klagen skal indbringes inden for en 
frist på tre måneder fra datoen for meddelelsen og fremsendes til følgende adresse:  
 
Court of Justice of the European Union 
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg  
Luxembourg 
 
Ansøgere, der mener, at der har været tale om et tilfælde af fejl eller forsømmelser, kan indgive en klage 
til Den Europæiske Ombudsmand inden for en frist på to år regnet fra den dato, hvor klageren blev gjort 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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bekendt med de omstændigheder, der berettiger klagen (jf. http://www.ombudsman.europa.eu ), eller 
skrive til:  
 
European Ombudsman  
1, Avenue du President Robert Schuman - BP 403  
F-67001 Strasbourg Cedex  
Frankrig  
 
Bemærk, at klager til Den Europæiske Ombudsmand ikke suspenderer den periode, der er nævnt i artikel 
90 og 91 i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske 
Union til indgivelse af en klage i henhold til artikel 270 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 
 
 
 
 


