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1. TUGIAMET 
 
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), mis asutati määrusega (EL) nr 439/2010,1 tõhustab 
Euroopa Liidu liikmesriikide praktilist koostööd varjupaigaküsimustes, edendab Euroopa ühise 
varjupaigasüsteemi rakendamist ning toetab liikmesriike, kelle varjupaiga- ja vastuvõtusüsteem on 
sattunud erilise surve alla. 
 
Konkreetselt keskendub EASO järgmisele kolmele põhiülesandele: 
 

1. liikmesriikide praktilise koostöö toetamine varjupaigaküsimustes peamiselt koolituse, 
kvaliteeditegevuse, päritoluriigi teabe, statistika ja analüüsi, eri eksperdivõrgustike, praktilise 
koostöö seminaride ning valdkondliku toetuse kaudu saatjata alaealiste, inimkaubanduse ja 
sooküsimuste valdkonnas; 

2. erilise surve alla sattunud liikmesriikide toetamine, pakkudes eriolukorra toetust, sealhulgas 
lähetades varjupaigatugirühmi, et abistada ELi liikmesriike varjupaigataotluste haldamisel ning 
sobivate vastuvõturajatiste loomisel; 

3. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi rakendamisele kaasaaitamine, kogudes ja vahetades teavet 
parimate tavade kohta, koostades liikmesriikide kogu varjupaigamenetlust hõlmavaid ELi 
varjupaigavaldkonna olukorra aastaaruandeid ning võttes vastu ELi uue varjupaigaõigustiku 
rakendamise tehnilisi dokumente. 

 
EASO organisatsiooniskeem on EASO töökavas, mis on avaldatud EASO veebilehel 
(https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure). 
 
EASO peakorter asub Vallettas (Malta).  
 

 

2. VABA AMETIKOHT 
 
EASO korraldab valikumenetluse, et koostada nimekiri sobivatest kandidaatidest IKT-vanemametniku 
ametikohale ja võtta sellest nimekirjast tööle töötajaid. IKT-vanemametnik võetakse tööle ühele 
järgmistest pädevusvaldkondadest/ametikohtadest: 
                                                           
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 439/2010 (ELT L 132, 25.5.2010, lk 11). 

https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure


 
 

 2 

 DevOpsi / rakenduste tootmise haldur 

 pilveteenuste taristu kui koodi haldur 

  

 andmete/teadmushalduse modelleerija 
 
Kandidaadid peavad oma taotluses (motivatsioonikirjas) märkima eespool nimetatud ametikoha(d), 
millele nad soovivad kandideerida. Kui kandidaat soovib kandideerida rohkem kui ühele ametikohale, 
tuleb need selgelt ära märkida motivatsioonikirjas eelistuste järjekorras. 
 

IKT-vanemametnik – DevOpsi / rakenduste tootmise haldur toetab taristu- ja operatiivsektori juhatajat 
ning annab talle aru, et tagada EASO rakendusarhitektuuri hea kättesaadavus. Ta vastutab rakenduste 
taristu tehnilise haldamise eest, keskendudes eelkõige SharePointile ja Microsoftile. 
 

Tema põhiülesanded on järgmised: 

 rakenduste operatiivtaristu – kohapealsetest ja Azure'i põhistest rakendustest koosnevate 

SharePointi serverikogumite hübriidkeskkonna haldamine, hooldamine, ajakohastamine ja 

täiustamine; 

 rakenduste operatiivtaristu – tõrgete kõrvaldamine ning intsidentide lahendamine ja taaste; 

  rakenduste lahenduste arhitektuur – töö sisseostetud või asutusesiseste 

arendusmeeskondadega, et automatiseerida taristu ja rakenduste käitamist; 

 rakenduste lahenduste arhitektuur – arhitektuuri muutmise ettepanekute tegemine, et töötada 

EASO arhitektuurilise ja tehnoloogilise maastiku tehnoloogiliste võimaluste piires välja uusi 

tooteid ja funktsioone. 

 

IKT-vanemametnik – pilveteenuste taristu kui koodi haldur (IaaC) toetab taristu ja operatsioonide 
sektori juhti ning annab talle aru, et tagada EASO pilvoperatsioonide arhitektuuri kiire kättesaadavus. Ta 
vastutab pilvetaristu tehnilise haldamise eest, keskendudes eelkõige vahendile Microsoft Technologies. 
 
Tema põhiülesanded on järgmised: 

 pakutavate keskkondade kättesaadavuse tagamine; 

 keskkonna loomise automatiseerimine; 

 pakutavate keskkondade jätkuv vastavusse viimine; 

 keskkondade loomise ja pakkumise ühtse ehitusmehhanismi hooldus; 

 IaaC-skriptide hoidla korrashoid, sh ühtne versioonikontroll; 

 automatiseeritud operatsioonisüsteemi konfiguratsioonivahendite kasutamine ja hooldus; 

 keskkonna koostamine virtuaalkujutiste komplektist; 

 uute keskkondade pakkumine avalikus või erasektoris või muudel teenusplatvormidel; 

 kõigi tema pädevusvaldkonda kuuluvate operatiivteabevarade kataloogimine ja hooldamine: 
o rakenduse kood ja sõltuvused 
o andmebaasi ja skeemi loomise skriptid 
o rakenduse võrdlusandmed 
o automaatsete testide ja manuaalsete testimisskriptide toetamine 
o skriptide pakendamine, kasutamine, migratsioon ja pakkumine 
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o kasutuselevõtu protseduurid, väljalaskemärkused 
o pilvekonfiguratsiooni failid; 

 serveri horisontaalse skaleerimise toetamine; 

 serverikonfiguratsiooni kontrollimatute varieeruvuste vältimine; 

 arenduskeskkonna ajakohastamine, võttes arvesse viimaseid tehnoloogilisi uuendusi; 

 lõpetatud koodi/arenduse vahe-eesmärkide tootmiskeskkonnas esitlemise toetamine, et tagada 
väljatöötatud komponentide lõplik aktsepteerimine. 

 

IKT-vanemametnik – andmete/teadmushalduse modelleerija toetab projektide ja rakenduste sektori 
juhti ning annab talle aru, et tagada IKT-üksusele usaldatud teabe nõuetekohane haldamine. Ta vastutab 
IKT kaudu hallatava teabe ja teadmiste sidususe ja kvaliteedi säilitamise eest, pöörates tähelepanu 
võimele kombineerida erinevaid teabeallikaid, et jõuda otsuste tegemise ja ajalooliste vaadete 
tulemusteni. 
 
Tema põhiülesanded on järgmised: 

 andmete võimalikult tõhus korrastamine, talletamine ja analüüs, järgides alati kokkulepitud 
turvastandardeid; 

 põhiandmete haldamise ja andmekvaliteedi väravate kindlustamine andmete edastamisel 
tootmissüsteemidesse; 

 andmeregistri, selle metaandmete ja kasutusjuhtude loetelu pidamine; 

 andmehalduse ja juhtimistavade arendamine, et tagada vastavus eeldatavatele 
regulatiivpiirangutele ning kohustuste täitmine; 

 päringute ja masinõppe mudelite väljatöötamine, et saavutada IKT-üksusele usaldatud teabe 
väärtus; 

 andmete eraldamine, teisendamine ja laadimine kvaliteedi- ja põhiandmeväravate kaudu enne 
nende kasutamist tootmissüsteemides; 

 andmehalduse põhimõtete ja protseduuride väljatöötamine ja rakendamine; 

 kvaliteetsete andmete kogumismeetodite kindlaksmääramine; 

 andmete piisavuse, täpsuse ja õiguspärasuse kindlustamine; 

 tõhusate ja turvaliste andmetöötlusprotseduuride tagamine; 

 kõrgema juhtkonna, juhtkonna ja väliste sidusrühmadega andmete jagamise korra 
kindlaksmääramine ja rakendamine; 

 teabe- ja andmesüsteemide toimimise jälgimine ja analüüs; 

 tuvastatud andmeprobleemidega seotud tugi ja tõrkeotsing; 
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Kõigil ametikohtadel on järgmised ühised funktsioonid: 
1. IKT-teenuste konfigureerimise ja rakendamise tugi, tagades selle haldamise ja pideva 

kooskõlastamise EASO ja IKT eesmärkidega; 
2. kvaliteedinõuete määratlemine ning teenuste korraldusliku ja tehnilise mõju hindamine, tagades 

EASO teabe normaliseerimise ja usaldusväärsuse; 
3. vajalike meetmete väljatöötamine EASO teenuste terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks 

kooskõlas nende süsteemide turbe- ja taaste-eeskirjadega; 
4. rakenduste kasutuselevõtu otsustusprotsessi tugidokumentide koostamine ning välisettevõtete 

pakutavate IKT-tehnoloogiate ja -teenuste tehnilisteks kirjeldusteks ja sisseostuks vajaliku teabe 
väljatöötamine; 

5. tarkvararakenduste analüüsi, arendamise, paigaldamise ja muutmisega seotud nõustamine 
kooskõlas standardiga ISO ISO/IEC 12207; 

6. paigaldus-, konfiguratsiooni- ja tarkvarakomponentide testimise ja EASO tarkvarakeskkonda 
integreerimise toetamine, võttes arvesse modulaarsuse ja koostalitlusvõime põhimõtteid; 

7. kolmanda poole nimekirja ja kataloogi või avatud lähtekoodi tagamine, et hoida EASO 
tarkvarakomponendid litsentsimisraamistikuga kooskõlas; 

8. tarkvaraskriptide hoidla ülalpidamine ja hooldamine, sh ühtne versioonikontroll; 
9. kasutusvalmis tarkvara või teenustarkvara paigaldamise, konfigureerimise ja EASO rakenduste ja 

toodetega koostalitlusvõime toetamine; 
10. IKT-tehnoloogia kasutuseeskirjade koostamise, avaldamise ja levitamise toetamine, pakkudes 

paigaldatud või kavandatavate rakenduste kasutajatele vajalikku koolitust ja tuge; 
11. tehnoloogiaprojektide elluviimine ja tehnoloogiataristute väljatöötamine, nimelt 

andmestruktuuriserverite, rakendus- ja ressursiserverite, võrkude ja side lõpp-punktide 
toimimise ja nõuetekohase hoolduse tagamine; 

12. olemasolevate füüsiliste, virtuaalsete, loogiliste, rakenduslike ja teaberessursside 
konfigureerimine, juhtimine ja haldamine, tagades ühtlasi nende ressursside jagamisvõimekuse 
optimeerimise; 

13. väliste töövõtjate või teenuseosutajate ennetav abistamine või nendega koostöö tegemine, et 
tagada IKT-sidusrühmadele osutatavate teenuste optimaalne staatus; 

14. abistamine olemasolevate süsteemide kasutamisest ja haldamisest tulenevate mis tahes 
intsidentide lahendamisel, ajakohastades pidevalt ressursside nõuetekohaseks kasutamiseks 
vajalikku tehnilist dokumentatsiooni; 

15. EASO teabetöötlussüsteemides ja sidevõrgustikes talletatavat, töödeldavat ja edastatavat teavet 
kaitsvate turva-, konfidentsiaalsus- ja terviklusmehhanismide rakendamine, tehes nendes 
süsteemides korrapäraseid uuendusi seoses turbe ja haavatavusega; 

16. sektori juhatajale soovituste andmine muudatuste kohta, et tagada seadmete elutsükli õige 
kavandamine; 

17. tema vastutusalas olevate teenuste korrasoleku ja korrektse kasutamise jälgimine; 
18. üksuse juhataja palvel muude ülesannete täitmine. 
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3. SOBIV KANDIDAAT 
 
A) Sobivuskriteeriumid 

 
Kandidaadid, kes soovivad osaleda valikumenetluses, peavad avalduste esitamise tähtpäevaks vastama 
järgmistele tingimustele: 
 

1. kandidaadil on haridustase, mis vastab lõpetatud ja diplomiga tõendatud2 vähemalt 4-aastase 
nominaalõppeajaga kõrgharidusele, ning pärast ülikoolidiplomi saamist vähemalt 9 

2. 6-aastane asjakohane töökogemus, või 
 
haridustase, mis vastab vähemalt 3-aastase nominaalõppeajaga lõpetatud ja diplomiga 
tõendatud kõrgharidusele, ning pärast ülikoolidiplomi saamist vähemalt 7-aastane asjakohane 
töökogemus; 
 

3. kandidaadil on Euroopa Liidu liikmesriigi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodakondsus; 
 

4. kandidaadil on kõik kodanikuõigused; 
 

5. kandidaat on täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused; 
 

6. kandidaat valdab üht ELi ametlikku keelt väga heal tasemel (C1-tase kõigis osaoskustes vastavalt 
Euroopa keeleõppe raamdokumendile) ja teist ELi ametlikku keelt rahuldaval tasemel (B2-tase 
kõigis osaoskustes vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile) tööülesannete täitmiseks 
vajalikul määral3; 
 

7. kandidaadil on ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused4; 
 

8. kandidaat on füüsiliselt võimeline ametikohustusi täitma5. 
 

B) Valikukriteeriumid 
 

Kui punktis A („Sobivuskriteeriumid“) loetletud sobivuskriteeriumid on täidetud, hinnatakse kandidaatide 
avaldusi järgmiste valikukriteeriumide alusel. Sobivaimad kandidaadid kutsutakse töövestlusele. 
 
Olulised kriteeriumid DevOpsi / rakenduste tootmise halduri jaoks 

1. Tõendatud kutsealane töökogemus Microsoft SharePointi serverikogumite ja .NET-rakenduste 
haldamisel, ajakohastamisel ja jõudluse jälgimisel suure kättesaadavusega tootmiskeskkonnas; 

                                                           
2 Arvestatakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on välja antud Euroopa Liidu ametiasutustes või mille kohta 
Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutused on väljastanud samaväärsuse tõendid. Kui põhiõpingud toimusid 
väljaspool Euroopa Liitu, peab kandidaadi kvalifikatsiooni olema tunnustanud ametiasutus, mida Euroopa Liidu 
liikmesriik on selleks ametlikult volitanud (näiteks liikmesriigi haridusministeerium), ning töövestlusel tuleb esitada 
seda kinnitav dokument. See võimaldab valikukomisjonil kvalifikatsioonide taset täpselt hinnata. 
3 Vt https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_et 
4 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil tõendada karistusregistri kannete puudumist. 
5 Enne ametisse nimetamist läbib edukas kandidaat institutsioonide meditsiinitöötaja juures arstliku läbivaatuse, et 
EASO võiks olla kindel, et kandidaat vastab Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 28 punkti e nõudele. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_et
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2. tõendatud kutsealane töökogemus DevOpsi valdkonnaülestes töörühmades töötamisel, 
eelistatavalt (automatiseeritud koodikasutuse) integreerija või pidevate uuenduste juhina; 

3. töökogemus veebirakenduste probleemide tulemuslikul prioriseerimisel ja eskaleerimisel 
tootmiskeskkondades, suhtlemine väliste tugiteenuste müüjatega ja kehtestatud teenustaseme 
kokkulepete jõustamine, et saavutada rakenduste maksimaalne kättesaadavus; 

4. tõendatud kutsealane töökogemus parema kättesaadavuse, skaleeritavuse ja usaldusväärsusega 
tarkvarasüsteemide loomisel, keskendudes eelkõige taristu ja toimingutega seotud probleemide 
lahendamisele. 

 
Olulised kriteeriumid pilvteenuste taristu kui koodi halduri jaoks 

1. Tõendatud kutsealane töökogemus Azure PaaSi, IaaSi ja SaaSi juhtimisel või Azure'i 
pilvearhitektina töötamisel; 

2. tõendatud kutsealane töökogemus taristu kui koodi ja automatiseeritud operatsioonisüsteemi 
konfigureerimisvahendite ehitamisel, kasutuselevõtul ja hooldamisel või Microsoft Azure Stack 
DSC failide haldamisel; 

3. süsteemianalüüsi ja koostöö kogemus erinevate IKT-tehnoloogiate integratsioonilahenduste 
projekteerimisel; 

4. tõendatud kogemus hübriidtaristu haldamisel ja käitamisel (kohapealne pilvekeskkond). 
 
Olulised kriteeriumid andmete/teadmushalduse modelleerija jaoks 

1. Tõendatud kutsealane töökogemus andmehalduri/modelleerijana; 
2. kutsealane töökogemus andmehalduse programmeerimiskeeltest andmete eraldamiseks, 

teisendamiseks ja laadimiseks; 
3. suurepärased teadmised andmehalduse ja metaandmete teooriast ning selle uusimatest 

paradigmadest; 
4. tõendatud kutsealane töökogemus seoses andmebaaside ja teabestruktuuride protseduuridega 

Azure Data Factorys. 
 

Kõikide ametikohtade ühised kasulikud kriteeriumid 

1. Eelnev töökogemus mitmekultuurilises keskkonnas, eelistatavalt rahvusvahelises 

organisatsioonis või ELi asutuses; 
2. tehniline sertifikaat (tehnilised sertifikaadid) või ametlik koolitus valitud profiili valdkonnas; 

3. töökogemus valitud profiili valdkonna uusima tehnoloogiaga (nt Python, Puppet, Chef, Ansible, 

Salt, CFEngine, Bosh, Vagrant, Azure ML, CLI, SQL Server, R, PowerShell, C#, .NET, JavaScript, 
Python, DAX või PHP rakendused suure kättesaadavusega tootmiskeskkonnas); 

4. erialane töökogemus tarkvara arendamise elutsükli standardite ja tavadega töötamisel; 
5. praktilised teadmised no code / low code platvormi paradigmadest. 

 
Hindamine töövestlusel 
 
Töövestlusele (vestlus ja kirjalik katse) kutsutud kandidaate hinnatakse käesolevas jaotises esitatud 
kohustuslike ja soovitatavate nõuete6 ning järgmiste ametikohaga seotud lisakriteeriumide alusel: 
 

1. Suurepärane analüüsioskus koos probleemide ennetamise oskusega, sh algatusvõime ja 
vastutustunne; 

                                                           
6 Kui need on kohaldatavad. Vestluse / kirjaliku katse hindamisprotsessist jäetakse välja teatud valikukriteeriumid, 
mida ei ole võimalik vestluse / kirjaliku katse etapis hinnata (nt akadeemilise kraadi olemasolu). 
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2. usaldusväärsus; 
3. suurepärane korraldusoskus ning võime tegeleda korraga mitme ülesandega, seada prioriteete, 

planeerida tööd täpselt ning pöörata tähelepanu üksikasjadele lühikeste tähtaegade korral; 
4. väga head suhtlus- ja meeskonnatööoskused, eelkõige mitmekultuurilises keskkonnas; 
5. teenindusvalmidus koos väga hea eneseväljendusoskusega; 
6. täpsus ja tähelepanelikkus; 
7. EASO missiooni ja organisatsiooni tundmine; 
8. oluline on suurepärane kirjalik ja suuline inglise keele oskus, samuti oskus kasutada elektroonilisi 

kontoriseadmeid ja -rakendusi (tekstitöötlus, tabelarvutus, esitlused, elektrooniline 
teabevahetus, internet jms); 

9. vastutustunne ja uhkus seoses oma tegevuse ja selle mõjuga EASO edule; 
10. kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus; 
11. hea ajaplaneerimisoskus. 

 

Kandidaatide eespool osutatud oskusi võidakse hinnata ka praktilise katse abil. 

 

4. VALIKUMENETLUS JA AMETISSE NIMETAMINE 
 
EASO õigusliku aluse kehtestanud määrus võeti vastu mais 2010 (ELT L 132, 29.5.2010). 
 
Kandidaatide sobivust hindab valikukomisjon lähtuvalt kõigi sobivuskriteeriumide täitmisest avalduste 
esitamise tähtpäeval. 
 
Sobivate kandidaatide avaldusi hinnatakse ka valikukriteeriumide alusel. Hindamise järel võidakse 
kutsuda parima tulemuse saanud kandidaadid kirjalikule pädevuskatsele ja töövestlusele, mis peetakse 
inglise keeles.  
 
Töövestlus koosneb järgmistest osadest: 
 

 üldine sobivus ja keeleoskused ülesannete täitmiseks vajalikul määral vastavalt Euroopa Liidu 
muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktile e; 

 
 konkreetsed pädevused kandidaatide profiilides, lähtudes käesolevas vaba ametikoha teates 

kirjeldatud valikukriteeriumidest. 
 
Vestlusele kutsutud kandidaadid peavad kaasa võtma järgmiste dokumentide originaalid ja koopiad: 
 

 kodakondsust tõendav dokument (nt pass); 
 
 tõendid, mis kinnitavad haridus- ja kutsekvalifikatsioone, eriti neid, mis annavad juurdepääsu 

asjaomasele profiilile; 
 

 dokumendid, mis tõendavad töökogemust pärast kuupäeva, mil kandidaat sai asjaomasele 
ametile juurdepääsu andva kvalifikatsiooni. Dokumentides tuleb selgelt näidata töötamise 
täpsed kuupäevad (algus- ja lõppkuupäev), töö liik (osalise tööajaga või täistööajaga) ja täidetud 
ülesannete laad. 
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NB! 

 
Praeguse COVID-19 olukorra tõttu võib valikumenetlus toimuda veebis. Sellisel juhul annab EASO 
vestlusele kutsutud kandidaatidele lisateabe, kuidas toimub praktiline hindamine ja kuidas esitada ülal 
mainitud nõutavaid dokumente. 
 
Valikukomisjon esitab ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule edukate kandidaatide nimekirja. 
Ametisse nimetav asutus või ametiisik valib seejärel kõige sobivama kandidaadi ja koostab kõnealuse 
ametikoha jaoks reservnimekirja. Kandidaadid võtavad teadmiseks, et reservnimekirja kandmine ei taga 
töölevõtmist. Töölevõtmine sõltub ametikohtade ja eelarvevahendite olemasolust. 
 
Selle ametikoha reservnimekiri kehtib 31. detsembrini 2020 ning seda võib ametisse nimetava asutuse 
või ametiisiku äranägemisel pikendada. 
 
Enne lepingu allkirjastamist tuleb edukal kandidaadil läbida kohustuslik arstlik läbivaatus institutsioonide 
meditsiinitöötajate juures, et EASO võiks olla kindel kandidaadi vastavuses Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjade artikli 28 punkti e nõudele. 
 

5. VÕRDSED VÕIMALUSED 
 
EASO rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab vastu avaldusi kõigilt, olenemata kandidaadi 
soost, rassist, nahavärvusest, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, 
usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest 
seisundist, sünnipärast, puudest, vanusest või seksuaalsest sättumusest. 
 

6. TEENISTUSTINGIMUSED 
 

Ajutise teenistuja nimetab ametisse tegevdirektor valikukomisjoni soovitusel pärast valikumenetlust. 
 
Ta võetakse tööle ajutise teenistujana Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 
punkti f alusel 5-aastaseks perioodiks, mida võib pikendada. See ajutise teenistuja ametikoht kuulub 
rühma AD 7. 
 
Tööle võetud edukad kandidaadid läbivad alguses 9-kuulise katseaja. 
 
Ajutise teenistuja AD 7 (1. palgajärk) töötasu koosneb 6251,08 euro suurusest põhipalgast, mida 
kaalutakse paranduskoefitsiendiga (Malta jaoks praegu 92,0 %) ning millele lisanduvad (kui asjakohane) 
mitmesugused toetused, sealhulgas kodumaalt eemalviibimise toetus ja peretoetused. Töötajate 
töötasust peetakse kinni Euroopa Liidu maks. Töötajate töötasu ei kuulu liikmesriikides maksustamisele 
ning nad kuuluvad Euroopa Liidu sotsiaalkindlustus- ja pensioniskeemidesse. 
 
Ajutiste teenistujate töötingimuste lisateave on Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF 
 
Töökoht asub Vallettas (Malta). 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ET:PDF
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7. AVALDUSTE ESITAMINE 
 
Et avaldus oleks kehtiv, peab kandidaat: 
 

 kasutama EASO veebilehel olevat ametlikku avalduse vormi. Avaldus tuleb täita inglise keeles 
ning kõik osad tuleb täita täielikult. 

 

 Vastu võetakse ainult aadressil applications@easo.europa.eu saadetud EASO vormil avaldused, 
muud CV-vormid, e-posti aadressid või kanalid ei ole vastuvõetavad. 

 

 E-kirja teemareale tuleb märkida konkursi viide ja kandidaadi perekonnanimi. Vastu võetakse 
ainult EASO avaldusvormid, millel on õige viitenumber ja ametikoha nimetus. 

 
Mittetäielikud avaldused diskvalifitseeritakse ja neid käsitatakse mittekõlblikena. Samuti 
diskvalifitseeritakse kandidaadid, kes kandideerivad sama avaldusega mitmele ametikohale. Avalduse 
vormi tuleb muuta vastavalt kõnealusele ametikohale. 
 
NB! Valikumenetlus võib kesta mitu kuud.  
 
Valikumenetluse lihtsustamiseks toimub kogu käesoleva vaba ametikohaga seotud kirjavahetus 
kandidaatidega inglise keeles7. 
 
Kandidaadid ei tohi seoses käesoleva valikumenetlusega mitte mingil juhul pöörduda otseselt ega 
kaudselt valikukomisjoni liikmete poole. Ametisse nimetav asutus või ametiisik jätab endale õiguse 
diskvalifitseerida iga kandidaat, kes seda juhist eirab. 
 
Tähtpäev 
 
Avalduste esitamise tähtpäev on 5. august 2020 kell 13.00 (Malta aja järgi). Pärast seda kuupäeva ja 
kellaaega saadud avaldusi EASO ei arvesta. 
 
Kandidaatidel soovitatakse tungivalt mitte oodata avalduse esitamisega tähtaja viimase päevani. EASO 
ei vastuta tehnilistest probleemidest või võimalikest muudest teguritest tingitud viivituste eest avalduste 
esitamisel. 
 
Kui kandidaat on esitanud valikumenetluse mis tahes etapis valeteavet, võib EASO kandidaadi 
diskvalifitseerida. 
 

8. ANDMEKAITSE 
 
Kandidaadi esitatud andmete töötlemise eesmärk on hallata kandidaadi avaldust (avaldusi) võimalikuks 
eelvalikuks ja EASOs töölevõtmiseks.  
EASO ei avalda reservnimekirja kantud edukate kandidaatide nimesid. On siiski võimalik, et töölevõtmise 
ja seonduva planeerimise eesmärgil saavad EASO juhtkonna liikmed juurdepääsu reservnimekirjadele 
ning konkreetsetel juhtudel kandidaadi avaldusvormile (ilma tõendavate dokumentideta, mida säilitab 

                                                           
7 Kui dokumentide tõlked erinevad, lähtutakse ingliskeelsest versioonist. 

mailto:applications@easo.europa.eu
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konfidentsiaalselt personaliosakond). Nende kandidaatide toimikuid, keda tööle ei võetud, säilitatakse 
kaks aastat alates reservnimekirja aegumise kuupäevast, misjärel need hävitatakse. 
Isikuandmeid, mida amet kandidaatidelt küsib, töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2018. aasta määrusele (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 (EMPs kohaldatav tekst). 
 
 

9. KAEBUSTE ESITAMINE 
 
Kui kandidaadi arvates on konkreetne otsus kahjustanud tema huve, võib ta esitada Euroopa Liidu 
ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 90 
lõike 2 alusel kaebuse. Kaebus tuleb saata 3 kuu jooksul alates otsuse teatavakstegemise kuupäevast 
järgmisele aadressile:  
 
The Executive Director  
European Asylum Support Office  
MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917  
Malta  
 
Kaebuse tagasilükkamise korral võib kandidaat vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 270 
ning Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artiklile 91 nõuda otsuse kohtulikku läbivaatamist. Kaebus tuleb saata kolme kuu 
jooksul alates otsuse teatavakstegemise kuupäevast järgmisele aadressile:  
 
Court of Justice of the European Union 
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Luxembourg  
Luksemburg 
 
Kui kandidaat kahtlustab haldusomavoli, võib ta esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile kahe aasta 
jooksul pärast kaebuse aluseks olevatest asjaoludest teadasaamist (vt 
http://www.ombudsman.europa.eu) või kirjutades aadressil:  
 
European Ombudsman  
1, Avenue du President Robert Schuman – BP 403  
F-67001 Strasbourg Cedex  
Prantsusmaa  
 
Kandidaatide tähelepanu juhitakse asjaolule, et kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei peata 
Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste 
artiklites 90 ja 91 sätestatud kaebuse esitamise tähtaega ega otsuse edasikaebamise tähtaega Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 270 alusel. 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018R1725

