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Externt meddelande om ledig tjänst vid Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) 

 
REF.: EASO/2020/TA/017 

 
 
 
Tjänstetitel 
 
Typ av anställningsavtal 
 
Tjänstegrupp/lönegrad 

Biträdande förste ansvarig för informations- och 
kommunikationsteknik (IKT-ansvarig) 
 
Tillfälligt anställd 
 
AD 7 

 

1. OM OSS 
 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (nedan kallat Easo), inrättat genom förordning (EG) nr 439/20101, 
stärker EU-medlemsstaternas praktiska samarbete i asylfrågor, förbättrar genomförandet av det 
gemensamma europeiska asylsystemet och stöder medlemsstater vars asyl- och mottagningssystem är 
utsatta för särskilt tryck. 
 
Easo fokuserar framför allt på tre huvuduppgifter: 
 

1. Att stödja praktiskt samarbete i asylfrågor mellan medlemsstaterna, framför allt genom 
utbildning, kvalitetsåtgärder, information om ursprungsland, statistik och analys, specialiserade 
expertnätverk, workshoppar om praktiskt samarbete, tematiskt stöd i fråga om 
ensamkommande barn, människohandel och genusfrågor. 

2. Att stödja medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck genom krisstöd, inbegripet 
mobiliseringen av asylstödgrupper för att bistå EU-medlemsstater vid behandling av 
asylansökningar och inrättandet av lämpliga mottagningsanläggningar. 

3. Att bidra till genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemet och utbyta 
information om bästa praxis, utarbeta en årsrapport om asylsituationen i EU som omfattar hela 
asylförfarandet i EU:s medlemsstater och anta tekniska dokument om genomförandet av EU:s 
nya asylregelverk. 

 
Easos organisationsdiagram återges i arbetsprogrammet på Easos webbplats 
(https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure). 
 
Easos huvudkontor är beläget i Valletta hamn i Malta.  
 
 

 

 

 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 (EUT L 132, 25.5.2010, s. 11). 

https://www.easo.europa.eu/about-us/easo-organisation-structure
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2. VAD VI ERBJUDER 
 
Easo organiserar ett urvalsförfarande i syfte att upprätta en förteckning över godkända sökande till 
befattningen som IKT-ansvarig och rekrytera från denna förteckning. Den IKT-ansvarige kan anställas 
inom någon av följande expert-/yrkesområden: 

 Administratör inom DevOps/applikationsproduktion 

 Administratör inom molntjänstinfrastruktur som kod 

 Data-/kunskapsförvaltningsmodellerare 
 
Sökande ska i sin ansökan (sitt personliga brev) ange vilken eller vilka av ovan angivna områden de önskar 
söka till. Om de sökande önskar söka till fler än ett område ska detta beskrivas tydligt i det personliga 
brevet, och önskade områden ska listas i preferensordning. 
 

IKT-ansvarig – administratör inom DevOps/applikationsproduktion kommer att stödja och rapportera 
till infrastruktur- och driftchefen i syfte att säkerställa hög tillgänglighet för Easos applikationsarkitektur. 
Hon/han kommer att ansvara för den tekniska administrationen av applikationsinfrastrukturen med 
starkt fokus på SharePoint och Microsoft. 
 

Hon/han kommer att i huvudsak ansvara för följande: 

 Operativ infrastruktur för applikationer – administration, underhåll, uppgradering och 

förbättring av en hybridmiljö för SharePoint-kluster bestående av lokala och Azure-baserade 

applikationer. 

 Operativ infrastruktur för applikationer – felsökning, återställande och lösning av problem. 

  Lösningsarkitektur för applikationer – arbeta med de utkontrakterade eller interna 

utvecklingsgrupperna för att automatisera ibruktagande av infrastrukturer och applikationer. 

 Lösningsarkitektur för applikationer – föreslå ändringar av arkitekturen som syftar till att utveckla 

nya produkter och funktioner inom ramen för de tekniska möjligheterna i Easos arkitektur och 

tekniska landskap. 

 

IKT-ansvarig – administratör inom molntjänstinfrastruktur som kod kommer att stödja och rapportera 
till infrastruktur- och driftchefen i syfte att säkerställa flexibel tillgång till Easos arkitektur för 
molntjänster. Hon/han kommer att ansvara för den tekniska administrationen av molninfrastrukturen 
med starkt fokus på Microsoft-teknik. 
 
Hon/han kommer att i huvudsak ansvara för följande: 

 Tillgänglighet hos tillhandahållna miljöer. 

 Automatisering av utformningen av miljöer. 

 Kontinuerlig anpassning av de tillhandahållna miljöerna. 

 Underhåll av en gemensam byggmekanism för att utforma och tillhandahålla miljöerna. 

 Underhåll av en datakatalog över IaaC-skript, inbegripet en konsekvent versionskontroll. 

 Användning och underhåll av automatiserade konfigurationsverktyg för operativsystem. 

 Sammanställning av en miljö utifrån en uppsättning virtuella bilder. 
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 Tillhandahållande av nya miljöer i offentliga och privata plattformar samt andra PaaS (plattform 
som tjänst). 

 Katalogisering och underhåll av alla operativa informationstillgångar som faller inom ramen för 
ansvarsområdet: 

o applikationskod och underordnade objekt 
o skript för utformning av databaser och databasschema 
o applikationsreferensdata 
o understödjande automatiserade tester och manuella testskript 
o skript för paketering, ibruktagande, migration och tillhandahållande 
o förfaranden för ibruktagande, viktig information om utgåvor 
o molnkonfigurationsfiler. 

 Stöd till underhåll av övergripande serverskalning. 

 Förbyggande av okontrollerade variationer i serverkonfigurationer. 

 Genomdrivande av uppdateringar av utvecklingsmiljöer så att dessa miljöer förblir tekniskt 
aktuella i högsta möjliga grad. 

 Stödja demonstrationen av uppnådda kod-/utvecklingsdelmål inom produktionsmiljöer i syfte att 
säkerställa genomgående godtagande av de utvecklade produkterna. 

 

IKT-ansvarig – data-/kunskapsförvaltningsmodellerare kommer att stödja och rapportera till projekt- 
och applikationschefen i syfte att säkerställa adekvat förvaltning av den information som anförtros IKT-
enheten. Hon/han kommer att ansvara för konsekvensen och kvaliteten hos den information och 
kunskap som förvaltas av IKT-enheten, med starkt fokus på förmågan att kombinera olika 
informationskällor för att framställa resultat av beslut och överblickande perspektiv. 
 
Hon/han kommer att i huvudsak ansvara för följande: 

 Upprätthållande en så effektiv organisation, lagring och analys av data som möjligt med 
oavbrutet beaktande av fastställda säkerhetsnormer. 

 Underhåll av masterdatahanterings- och datakvalitetsgrindar för de data som flödar in i 
produktionssystemen. 

 Underhåll av en förteckning över dataregisterobjekt med motsvarande metadata och 
användningsfall. 

 Utarbetande av rutiner för datahantering och förvaltning som syftar till att säkerställa 
överensstämmelse med förväntade föreskrivna begränsningar och ansvarsområden. 

 Utformning av förfrågnings- och maskininlärningsmönster för att utvinna värdet hos den 
information som anförtros IKT-enheten. 

 Utvinning, konvertering och inläsning av data genom kvalitets- och masterdatagrindarna innan 
dessa data används i produktionssystem. 

 Utformning och införlivande av rutiner och förfaranden för datahantering. 

 Fastställande av metoder för kvalitativ datainsamling. 

 Säkerställande av adekvathet, noggrannhet och legitimitet hos data. 

 Effektiva och säkra förfaranden för databehandling. 

 Fastställande och införlivande av förfaranden för datadelning med ledning, styrelse och externa 
berörda aktörer. 

 Övervakning och analys av informations- och datasystemens prestanda. 

 Stöd och felsökning vid identifierade datarelaterade problem. 
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Inom samtliga tjänster, som gemensam funktionsgrupp, ingår följande ansvarsområden: 
1. Bidra till konfigurationen och införlivandet av IKT-tjänsteportföljen samt säkerställa dess 

hantering och fortsatta anpassning till Easos och IKT-enhetens mål. 
2. Definiera kvalitetsmönster och bedöma den organisatoriska och tekniska inverkan på 

tjänsteportföljen samt säkerställa att Easos information normaliseras och är tillförlitlig. 
3. Utveckla nödvändiga åtgärder för att säkerställa integriteten och säkerheten hos Easos 

tjänsteportfölj samt införliva regler för att säkra och återställa system. 
4. Tillhandahålla dokumentation som utgör underlag för beslut om införlivande av 

applikationsportföljen samt sammanställa den information som krävs för specifikation och 
upphandling av informations- och kommunikationsteknik och tjänster från externa leverantörer. 

5. Rådgöra beträffande analys, utveckling, installation och modifikation av 
programvaruapplikationer i enlighet med ISO/IEC 12207. 

6. Medverka vid installationen, konfigurationen samt testningen och integrationen av 
programvarukomponenter i Easos programvarumiljö med beaktande av principerna om 
modularitet och interoperabilitet. 

7. Säkerställa att inventeringen och katalogiseringen av öppen källkod eller kod från tredje part som 
behövs för att underhålla Easos programvaruprodukter överensstämmer med 
licensieringsramverket. 

8. Underhålla en datakatalog över programvaruskript, inbegripet en konsekvent versionskontroll. 
9. Stödja installationen och konfigurationen av samt interoperabiliteten hos färdiga programvaror 

eller programvara som tjänst med Easos applikationer och produkter. 
10. Medverka i utarbetandet, publiceringen och distributionen av användningsregler för 

informationstekniska resurser samt säkerställa att användare av befintliga och planerade 
applikationer genomgår nödvändig utbildning och får det stöd de behöver. 

11. Genomföra tekniska projekt och utveckla tekniska infrastrukturer, nämligen servrar för 
datastruktur, servrar för applikationer och resurser, ändpunkter för kommunikation och nätverk 
samt säkerställa att dessa hanteras och underhålls på korrekt sätt. 

12. Konfigurera, hantera och administrera tillgängliga fysiska, virtuella och logiska resurser samt 
applikations- och informationsresurser och säkerställa att kapaciteten för gemensamt 
utnyttjande av dessa resurser optimeras. 

13. Bistå eller samarbeta på ett produktivt sätt med externa entreprenörer eller tjänsteleverantörer 
för att säkerställa att de tjänster som tillhandahålls eller levereras till IKT-enhetens berörda 
aktörer fungerar optimalt. 

14. Hjälpa till att lösa eventuella problem i samband med användningen och undersökningen av 
tillgängliga system samt löpande uppdatera den tekniska dokumentation som krävs för att dessa 
resurser ska användas på rätt sätt. 

15. Se till att säkerhets-, sekretess- och integritetsmekanismer tillämpas på den information som 
lagras, bearbetas och överförs i databehandlingssystemen och kommunikationsnätverken som 
är under produktion på Easo, samt genomföra regelbundna säkerhets- och 
sårbarhetsuppdateringar av dessa system. 

16. Ge rekommendationer till sektorchefen om förändringar som syftar till att tillse en lämplig 
livscykelplanering. 

17. Bevaka hälsan hos och korrekt användning av tjänsteportföljen under eget ansvar. 
18. Utföra andra uppgifter på begäran av enhetschefen. 
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3. VAD VI SÖKER 
 
A) Behörighetskriterier 

 
För att komma i fråga för tjänsten krävs att den sökande uppfyller följande formella kriterier senast den 
sista ansökningsdagen: 
 

1. ha en utbildningsnivå motsvarande avslutade universitetsstudier på minst fyra år certifierade av 
ett examensbevis och efter avslutad universitetsstudier minst sex års yrkeserfarenhet, eller 

 
 ha en utbildningsnivå motsvarande avslutade universitetsstudier på minst tre år certifierade 
med examensbevis och efter avslutad universitetsstudier minst sju års relevant yrkeserfarenhet. 
 

2. Vara medborgare i en av EU:s medlemsstater, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 
 

3. Åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter. 
 

4. Ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning. 
 

5. Ha mycket goda kunskaper (nivå C1 i alla kategorier enligt den gemensamma europeiska 
referensramen för språk eller GERS) i ett av EU:s officiella språk och tillräckliga kunskaper 
(nivå B2 i alla kategorier enligt GERS) i ytterligare ett av dessa språk för att kunna utföra de 
arbetsuppgifter som ingår i tjänsten2. 

 
6. Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen3. 

 
7. Uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen4. 

 
B) Urvalskriterier 

 
De sökande som uppfyller de behörighetskriterier som anges i avsnitt A) Behörighetskriterier kommer att 
bedömas utifrån följande urvalskriterier. De sökande som bedöms som mest lämpliga kallas till intervju. 
 
Väsentliga kriterier för administratör inom DevOps/applikationsproduktion 

1. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom administration, uppgradering och prestandaövervakning 
av Microsoft SharePoint-kluster och .NET-applikationer i produktionsmiljö med hög 
tillgänglighet. 

2. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom DevOps-team med övergripande ansvarsområden, särskilt 
i rollen som integrationsansvarig (av automatiserad kodimplementering) eller som ansvarig för 
löpande lansering av utgåvor. 

3. Yrkeserfarenhet av effektiv prioritering och vidarebefordran av webbapplikationsproblem i 
produktionsmiljöer, samarbete med externa supportleverantörer och genomdrivande av 
fastställda servicenivåavtal för att tillse högsta möjliga applikationstillgänglighet. 

                                                           
2 Se https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_sv 
3 Före tillsättningen ombes godkänd sökande att tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret. 
4 Före tillsättningen ska den godkända sökanden undersökas av en av institutionernas förtroendeläkare så att Easo 
får bekräftat att sökanden uppfyller kraven i artikel 28 e i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska 
unionen. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/eligibility_sv
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4. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom utformning av programvarusystem med hög tillgänglighet, 
skalbarhet och tillförlitlighet samt starkt fokus på att lösa problem i infrastrukturer och 
driftmiljöer. 

 
Väsentliga kriterier för administratör inom molntjänstinfrastruktur som kod 

1. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom hantering av Azure PaaS, IaaS och SaaS eller arbete med 
Azure-molnarkitektur. 

2. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom utformning, distribution och underhåll av infrastruktur som 
kod, automatiserade konfigurationsverktyg för operativsystem eller hantering av 
Microsoft Azure Stack DSC-filer. 

3. Erfarenhet av att genomföra systemanalys och samarbeta i fråga om utformning av 
integrationslösningar för olika informations- och kommunikationstekniker. 

4. Dokumenterad erfarenhet av att hantera och driva hybridinfrastrukturer (molninfrastrukturer 
med lokala infrastrukturer). 

 
Väsentliga kriterier för data-/kunskapsförvaltningsmodellerare 

1. Dokumenterad yrkeserfarenhet inom datahantering/-modellering. 
2. Yrkeserfarenhet inom programmeringsspråk för datahantering beträffande utvinning, 

konvertering och inläsning. 
3. Utmärkt förståelse av datahanterings- och metadatateori och dess senaste paradigm. 
4. Dokumenterad yrkeserfarenhet av förfaranden för databaser och informationsstrukturer inom 

Azure-datafabrik. 
 

Meriterande kriterier, gemensamma för samtliga tjänster 

1. Tidigare yrkeserfarenhet av en mångkulturell miljö, helst vid en internationell organisation eller 
ett EU-organ. 

2. Tekniskt intyg eller officiell utbildning inom området för den valda tjänsten. 

3. Yrkeserfarenhet av den senaste tekniken inom området för den valda tjänsten (till exempel 

applikationer baserade på Python, Puppet, Chef, Ansible, Salt, CFEngine, Bosh, Vagrant, Azure 

ML, CLI, SQL Server, R, PowerShell, C#, .NET, JavaScript, Python, DAX eller PHP i 

produktionsmiljöer med hög tillgänglighet). 

4. Yrkeserfarenhet av att arbeta med standarder och rutiner för programvaruutvecklingens 
livscykel. 

5. Kunskap om no code-/low code-paradigm. 
 
Bedömning under intervjuprocessen 
 
Sökande som kallas till intervjuprocessen (intervju och skriftligt prov) kommer att bedömas på grundval 
av de väsentliga och meriterande kriterier som beskrivs i detta avsnitt5 och följande ytterligare kriterier 
av relevans för tjänsten: 
 

1. Utmärkt analytisk förmåga med en proaktiv attityd till problemlösning samt förmåga att ta 
initiativ och ansvar. 

2. Stark integritetskänsla. 

                                                           
5 I tillämpliga fall. Vissa av urvalskriterierna som inte kan testas under intervjun/testfasen (till exempel 
forskarutbildning) kommer att uteslutas från bedömningen under intervjun/testfasen. 
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3. Utmärkta organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt, 
prioritera och planera arbetet noggrant samt med sinne för detaljer och mot snäva tidsfrister. 

4. Mycket god social kompetens och förmåga att arbeta i grupp, särskilt i mångkulturella miljöer. 
5. Serviceinriktad attityd i kombination med mycket god kommunikationsförmåga. 
6. Precision och noggrannhet. 
7. Kunskap om Easos uppdrag och organisation. 
8. Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska samt förmåga att använda elektronisk 

kontorsutrustning och elektroniska program (ordbehandling, kalkylblad, presentationer, 
elektronisk kommunikation, internet osv.). 

9. Starkt ansvar och engagemang för den egna prestationen och dess inverkan på Easos 
framgångar. 

10. Förmåga att tänka kritiskt och lösa problem. 
11. God tidshantering och -planering. 

 

Sökande kan också komma att bedömas mot ovanstående kriterier genom ett praktiskt prov. 

4. UTTAGNING OCH INTERVJU 
 
Den förordning som utgör den rättsliga grunden för Easo antogs i maj 2010 (EUT L 132, 29.5.2010). 
 
En uttagningskommitté bedömer de sökandes behörighet utifrån hur väl de uppfyller alla 
behörighetskriterier på den sista ansökningsdagen. 
 
Behöriga sökandes ansökningar kommer även att bedömas utifrån urvalskriterierna. Efter bedömningen 
kallas de sökande som betraktas som mest lämpliga till ett skriftligt prov och en intervju som hålls på 
engelska.  
 
Intervjun består av följande delar: 
 

 Allmän lämplighet och språkkunskaper som krävs för att utföra arbetsuppgifter i enlighet med 
artikel 12.2 e i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 

 
 Specifik kompetens hos de sökande i enlighet med urvalskriterierna i detta meddelande om ledig 

tjänst. 
 
De sökande som kallas till intervju kommer att ombes ta med original och kopior av nedanstående 
dokument: 
 

 Ett dokument som styrker deras medborgarskap (exempelvis pass). 
 
 Intyg som styrker deras utbildning och yrkeskvalifikationer, särskilt de intyg som ger tillträde till 

den aktuella jobbprofilen. 
 

 Dokumentation som styrker den yrkeserfarenhet som förvärvats efter erhållandet av den 
examen som gett sökanden behörighet att söka tjänsten. Av handlingarna ska exakta 
anställningsdatum (startdatum och slutdatum), anställningsformen (deltid eller heltid) och vilken 
typ av arbetsuppgifter som utförts tydligt framgå. 
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Viktig anmärkning: 

 
På grund av den rådande covid-19-situationen kan det hända att detta urvalsförfarande anordnas online. 
I sådant fall kommer Easo att lämna ytterligare information till de sökande som kallas till intervju rörande 
de praktiska villkoren för bedömningen och presentationen av ovan begärda handlingar. 
 
Uttagningskommittén kommer att föreslå en förteckning över godkända sökande till 
tillsättningsmyndigheten. Den kommer sedan att föreslå den bäst lämpade sökanden och upprätta en 
reservlista för tjänsten i fråga. De sökande bör observera att en plats på reservlistan inte är en garanti för 
anställning. Rekryteringen baseras på tillgången på lediga tjänster samt på budgeten. 
 
Reservlistan för den här tjänsten är giltig fram till den 31 december 2020 och giltighetstiden kan komma 
att förlängas på begäran av tillsättningsmyndigheten. 
 
Före tillsättningen ska godkända sökande undersökas av en av institutionernas förtroendeläkare, vilket 
kommer att göra det möjligt för Easo att säkerställa att den sökande uppfyller de krav som anges i 
artikel 28 e i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 
 
 

5. LIKA MÖJLIGHETER 
 
Easo tillämpar en policy för lika möjligheter och godtar ansökningar utan att diskriminera på grund av 
kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, 
politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. 
 
 

6. ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
 

Efter urvalsförfarandet utnämns godkänd sökande till tjänsten som tillfälligt anställd av den verkställande 
direktören på rekommendation av uttagningskommittén. 
 
Han/hon rekryteras som tillfälligt anställd enligt artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska unionen för en period av fem år, som kan komma att förlängas. Tjänsten som tillfälligt anställd 
i fråga tillhör lönegrad AD 7. 
 
Utvalda sökande som anställs kommer att genomgå en provanställningsperiod om nio månader. 
 
Lönen för tillfälligt anställda, AD 7 (löneklass 1) består av en grundlön som uppgår till 6 251,08 euro och 
som viktas med en korrigeringskoefficient (för Malta är den för närvarande 92,0 procent) och, i 
förekommande fall, kompletteras med olika tillägg såsom utlands- och familjetillägg. Från de anställdas 
lön dras en källskatt som går tillbaka till EU. De anställda är befriade från nationell skatt och omfattas av 
EU:s socialförsäkrings- och pensionssystem. 
 
Mer information om arbetsvillkoren för tillfälligt anställda finns i anställningsvillkoren för övriga anställda 
i Europeiska unionen: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF
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Anställningsort är Valletta hamn (Malta). 
 

7. ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 
 
För att ansökan ska vara giltig ska de sökande göra följande: 
 

 Använda och fylla i det officiella ansökningsformuläret på Easos webbplats. Den sökande 
uppmanas att fullständigt fylla i alla delar av ansökningsblanketten på engelska. 

 

 Endast Easos ansökningsformulär som skickas till applications@easo.europa.eu kommer att 
godtas. Andra mallar för meritförteckningar eller andra e-postadresser eller kanaler kommer inte 
att godtas. 

 

 Ange tjänstens referensnummer och sökandens efternamn i e-postmeddelandets ämnesrad. 
Endast ansökningsformulär för Easo som innehåller ett korrekt referensnummer och en korrekt 
befattning kommer att godtas. 

 
Sökande som lämnar in ofullständiga ansökningar diskvalificeras och betraktas som icke-behöriga. 
Sökande som använder samma ansökan för att söka fler än en tjänst diskvalificeras också. 
Ansökningsformulären måste ändras i enlighet med den aktuella tjänsten. 
 
Observera att uttagningsprocessen kan ta flera månader.  
 
För att underlätta uttagningsprocessen kommer all korrespondens med dem som ansöker om tjänsten 
att ske på engelska6. 
 
De sökande får under inga omständigheter kontakta uttagningskommittén, vare sig direkt eller indirekt, 
beträffande rekryteringen. Uttagningskommittén förbehåller sig rätten att diskvalificera sökande som 
inte följer dessa anvisningar. 
 
 
Sista ansökningsdag: 
 
Sista ansökningsdag är den 5 augusti 2020 kl. 13.00 (lokal tid i Malta). Easo behandlar inte ansökningar 
som mottas efter detta datum och klockslag. 
 
De sökande uppmanas att inte vänta till sista dagen med att lämna in ansökan. Easo kan inte hållas 
ansvarigt för eventuella förseningar i samband med inlämning av ansökningar på grund av tekniska 
problem eller eventuella andra faktorer som kan uppträda. 
 
Om det framkommer att en sökande någon gång under urvalsförfarandet lämnat felaktiga 
upplysningar kan Easo diskvalificera sökanden i fråga. 
 
 
 
 

                                                           
6 Om det finns skillnader mellan de olika språkversionerna ska den engelska versionen gälla. 

mailto:applications@easo.europa.eu
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8. UPPGIFTSSKYDD 
 
Syftet med behandlingen av inlämnade uppgifter från sökande är hantering av ansökningar för eventuellt 
urval och eventuell anställning vid Easo.  
Easo offentliggör inte namnen på godkända sökande på reservlistor. Medlemmar i Easos ledningsgrupp 
kan emellertid i rekryterings- och planeringssyfte få tillgång till reservlistorna och i särskilda fall till en 
sökandes ansökningsformulär (förutom styrkande handlingar som förvaras konfidentiellt av 
personalavdelningen). Register över ansökningar från sökande som inte har anställts sparas i fem år från 
utgångsdatum för reservlistan. Därefter förstörs registren. 
De personuppgifter som vi efterfrågar kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende 
på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria 
flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 
nr 1247/2002/EG (text av betydelse för EES). 
 
 

9. ÖVERKLAGANDEFÖRFARANDE 
 
Enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska unionen kan en sökande anföra klagomål mot ett beslut som går honom eller henne emot. 
Klagomålet ska lämnas in inom tre månader från den dag då beslutet delges, till följande adress:  
 
Verkställande direktören  
Europeiska stödkontoret för asylfrågor  
MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917  
Malta  
 
Om klagomålet avslås i enlighet med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artikel 91 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda i 
Europeiska unionen, kan en sökande överklaga beslutet vid domstolen. Överklagandet ska ske inom 
tre månader från den dag då beslutet delges, till följande adress:  
 
Europeiska unionens domstol 
Rue du Fort Niedergrünewald 
L–2925 Luxemburg  
Luxemburg 
 
Vid misstanke om ett administrativt missförhållande kan ett klagomål framföras till Europeiska 
ombudsmannen inom två år från det datum då de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se 
http://www.ombudsman.europa.eu ), eller genom att skriva till  
 
Europeiska ombudsmannen  
1, Avenue du President Robert Schuman – BP 403  
F–67001 Strasbourg Cedex  
Frankrike  
 
Observera att klagomål till Europeiska ombudsmannen inte får den verkan att behandlingen skjuts upp, 
såsom anges i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
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övriga anställda i Europeiska unionen när det gäller anförande av klagomål eller överklagande i enlighet 
med artikel 270 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 
 
 
 
 


