Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (χωρίς προθεσμία)
για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Οργανισμού Συνεργασίας των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ACER/TRAINEE/2019/OC

1.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (εφεξής «Οργανισμός»)
είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος συστάθηκε νομικά με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 713/2009 και λειτουργεί από το 2011. Ο Οργανισμός διαδραματίζει
κομβικό ρόλο στην ελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
της ΕΕ.
Σκοπός του Οργανισμού είναι να συνδράμει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) στην
άσκηση σε ενωσιακό επίπεδο των ρυθμιστικών καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη
και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να συντονίζει τη δράση τους.
Προς τούτο, ο Οργανισμός:
α) συμπληρώνει και συντονίζει το έργο των ΕΡΑꞏ
β) συμμετέχει στην ανάπτυξη κανόνων για τα ευρωπαϊκά δίκτυαꞏ
γ)

λαμβάνει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεσμευτικές επιμέρους αποφάσεις σχετικά
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση σε διασυνοριακές
υποδομές και τη λειτουργική ασφάλεια αυτών, σχετικά με τον διασυνοριακό
καταμερισμό του κόστους για σχέδια κοινού ενδιαφέροντος και σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που αφορούν την εφαρμογή των
κωδίκων δικτύουꞏ

δ) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με
ζητήματα που συνδέονται με την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριοꞏ
ε)

παρακολουθεί τις εσωτερικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
υποβάλλει εκθέσεις με τα πορίσματά τουꞏ

στ) παρακολουθεί τη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων χονδρικής με σκοπό τον
εντοπισμό και την αποτροπή πρακτικών κατάχρησης της αγοράς και τη διασφάλιση
της ακεραιότητας και της διαφάνειας στις χονδρικές αγορές ενέργειας της ΕΕ.
Τα κύρια πεδία στα οποία εστιάζονται οι δραστηριότητες του Οργανισμού είναι τα εξής:


στήριξη της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς: παρέχεται κυρίως μέσω της
ανάπτυξης κοινών κανόνων για τα δίκτυα και τις αγορές, καθώς και μέσω του
συντονισμού περιφερειακών πρωτοβουλιών οι οποίες αποτελούν συγκεκριμένες
προσπάθειες των φορέων της αγοράς για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού
ολοκλήρωσηςꞏ
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παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε θέματα
διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών: ο Οργανισμός γνωμοδοτεί σχετικά με τα
δεκαετή προγράμματα ανάπτυξης δικτύου προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτά
συνάδουν με τις προτεραιότητες που τίθενται σε επίπεδο ΕΕꞏ



παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας: ο Οργανισμός έχει μια γενική αποστολή
παρακολούθησης της αγοράς σε επίπεδο ΕΕ και, από τα τέλη του 2011, μια πολύ
ειδική εποπτική αρμοδιότητα όσον αφορά το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικής
ενέργειας.

Επί του παρόντος, ο Οργανισμός απασχολεί περισσότερους από 80 εργαζόμενους, ο δε
εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός του για το 2019 ανέρχεται σε 16,1 εκατ. EUR. Ο
Οργανισμός, όσον αφορά την εσωτερική του δομή, αποτελείται από πέντε τμήματα
(ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, εποπτεία και συμπεριφορά της αγοράς, ακεραιότητα
και διαφάνεια της αγοράς, και διοίκηση) και από το γραφείο του διευθυντή. Το
οργανόγραμμα του Οργανισμού είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.acer.europa.eu/el/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx
Ο Οργανισμός εδρεύει στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

2.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται κυρίως σε νέους αποφοίτους
πανεπιστημίων, χωρίς να αποκλείονται όσοι, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης,
απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου και βρίσκονται στο κατώφλι μιας νέας
επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ο Οργανισμός προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης και στα πέντε τμήματά του, καθώς
και στο γραφείο του διευθυντή, με βάση τα ακόλουθα προφίλ:


Τύπος και επικοινωνία



Ανθρώπινο δυναμικό



ΤΠ



Πολιτικές



Ανάλυση αγορών



Ανάλυση δεδομένων

Στον πίνακα που ακολουθεί, οι υποψήφιοι θα βρουν τις απαιτήσεις ακαδημαϊκών
προσόντων και τα βασικά καθήκοντα που σχετίζονται με κάθε προφίλ.
Επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι το συγκεκριμένο προφίλ των θέσεων πρακτικής
άσκησης θα προσδιορίζεται στην επιστολή προσφοράς που θα αποσταλεί στους
επιτυχόντες υποψηφίους που θα επιλεγούνꞏ τα καθήκοντα των ασκουμένων ενδέχεται να
προσαρμοστούν περαιτέρω στα επιμέρους προφίλ μετά την έναρξη της πρακτικής
άσκησης.
Ενδέχεται να ζητηθεί από τους ασκουμένους να παράσχουν βοήθεια και σε άλλους τομείς
δραστηριότητας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, το προφίλ και την πείρα τους.
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Τμήμα(-τα)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Προφίλ
Τύπος και επικοινωνία

Απαιτήσεις
Πτυχίο στους κλάδους της
δημοσιογραφίας, της
επικοινωνίας ή παρόμοιο.

Καθήκοντα που συνδέονται με το προφίλ
(ενδεικτικός κατάλογος)
-

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανθρώπινο δυναμικό

Πτυχίο στον κλάδο των
κοινωνικών επιστημών (κατά
προτίμηση στη διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού ή στη
διοίκηση) ή σε παρόμοιο
κλάδο.

-

-

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΠ

Πτυχίο στους κλάδους της
τεχνολογίας των πληροφοριών,
της πληροφορικής ή σε
παρόμοιο κλάδο.

-

-

-
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Παροχή στήριξης κατά την πραγματοποίηση αλλαγών στον
δικτυακό τόπο και άλλων δραστηριοτήτων ψηφιακής
επικοινωνίαςꞏ
παροχή στήριξης σε δραστηριότητες του ACER σχετικά με την
παρακολούθηση των μέσων επικοινωνίαςꞏ και
παροχή βοήθειας κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση
εξωτερικών και εσωτερικών δράσεων επικοινωνίας
Παροχή βοήθειας κατά την κατάρτιση των πολιτικών και των
εγγράφων του Οργανισμού σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικόꞏ
συμβολή στην κατάρτιση και εφαρμογή του επικοινωνιακού
σχεδίου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής στήριξης σε
δραστηριότητες που συνδέονται με τη συμμετοχή του
προσωπικού και τη διαχείριση των μέσων (κοινωνικής
δικτύωσης)ꞏ και
παροχή γενικής στήριξης στην ομάδα, ιδίως κατά την
οργάνωση και τον συντονισμό των διαδικασιών επιλογής και
των δραστηριοτήτων μάθησης και ανάπτυξης.
Συμβολή στην εγκατάσταση, διαμόρφωση και διαχείριση των
υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων του Οργανισμού και
παροχή στήριξης σε τοπικούς χρήστες ΤΠꞏ και/ή
συμβολή στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των εργαλείων
συλλογής δεδομένων, των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και
των εργαλείων υποστήριξης της ανταλλαγής πληροφοριών και
διαχείρισης της ροής των εργασιών του Οργανισμούꞏ και/ή
συμβολή στην αυτοματοποίηση δραστηριοτήτων και
καθηκόντων.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Πολιτικές

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ανάλυση αγοράς

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣꞏ
ή
ΤΜΗΜΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Ανάλυση δεδομένων

Πτυχίο στους κλάδους της
νομικής, των οικονομικών ή σε
παρόμοιο κλάδο

-

Πτυχίο στους κλάδους των
οικονομικών, της στατιστικής ή σε άλλο παρόμοιο κλάδο
-

Πτυχίο στους κλάδους της
μηχανικής, των μαθηματικών,
της στατιστικής ή παρόμοιο

-

-
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Συμβολή στην ανάλυση και κατάρτιση εγγράφων πολιτικής και
στην παρουσίασή τους για εσωτερική χρήσηꞏ
ενοποίηση, οριστικοποίηση και διανομή διαφόρων ημερήσιων
και εβδομαδιαίων εκθέσεωνꞏ και
άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης εγγράφων που
σχετίζονται μεταξύ άλλων με υποθέσεις.

Διενέργεια στατιστικών υπολογισμών και ανάλυσηςꞏ
παρουσίαση και καταγραφή των ευρημάτων της ανάλυσης,
κατάρτιση εγγράφων για εσωτερική χρήση και εκθέσεωνꞏ
παροχή βοήθειας κατά την κατάρτιση και ενοποίηση των
εγγράφων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερώνꞏ και
στήριξη των εργασιών σχετικά με τα υπό ανάπτυξη ιδιόκτητα
εργαλεία του Οργανισμού.

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της
προηγμένης χρήσης Excel και της δημιουργίας ερωτημάτων σε
βάσεις δεδομένων με χρήση SQLꞏ
βελτίωση (μέσω προγραμματισμού υπό εποπτεία) των
υφιστάμενων εργαλείων συλλογής δεδομένωνꞏ και
ανάλυση των συλλεγόμενων δεδομένων και παρουσίαση των
ευρημάτων της ανάλυσης.

3.
A.

ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, οι υποψήφιοι πρέπει κατά την
ημερομηνία έναρξης συγκεκριμένης περιόδου πρακτικής άσκησης:
1. να είναι 18 ετών και άνωꞏ
2. να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσηςꞏ
3. να κατέχουν την πρώτη γλώσσα σε επίπεδο Γ1 (πολύ καλή γνώση) και τη δεύτερη γλώσσα
σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση), σύμφωνα με τον καθορισμό των εν λόγω επιπέδων
από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα (CEFR)ꞏ
4. να διαθέτουν επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες
πανεπιστημιακές σπουδές και πιστοποιείται από την κατοχή διπλώματος, όπου η κανονική
διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής.
(Λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά και μόνο τίτλοι σπουδών που έχουν απονεμηθεί σε
κράτη μέλη της ΕΕ ή για τους οποίους έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά ισοδυναμίας από τις
αρχές των εν λόγω κρατών μελών.)
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας ο
υποψήφιος θα απορρίπτεται.
Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψηφίους που, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6
εβδομάδων:


έχουν ήδη πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν οποιουδήποτε είδους πρακτική άσκηση
σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή



έχουν εργαστεί ή εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης σε θεσμικό όργανο ή
οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B.

Κριτήρια επιλογής

Κατά την εξέταση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τα
προσόντα, τις δεξιότητες και τα κίνητρα. Ειδικότερα, θα αξιολογούνται τα ακόλουθα κριτήρια
κατά την επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις πρακτικής άσκησης:
1.

Πτυχίο πανεπιστημίου σε κλάδο συναφή με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.

2.

Καλή ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας (επίπεδο Γ1 1 ) στην αγγλική
γλώσσα.

Να σημειωθεί ότι, με δεδομένη τη φύση των καθηκόντων του Οργανισμού, το καθεστώς των
γλωσσών εργασίας και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε
επίπεδο Γ2 προτιμάται για τα περισσότερα προφίλ.

1

Βλ. γλωσσικά επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς:
http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr
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4.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι αιτήσεις που λαμβάνονται θα αξιολογούνται σε τακτική βάση, με σκοπό την κάλυψη των
διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, με αφετηρία την 1η Μαρτίου ή την 1η Σεπτεμβρίου
κάθε έτους.
Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων θα εξετάζεται από την ομάδα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην ενότητα 3.Α.
Η ομάδα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού θα γνωστοποιεί τις επιλέξιμες αιτήσεις
στον/στους επικεφαλής του/των τμήματος/τμημάτων που επιθυμεί(-ούν) την πρόσληψη και
στον/στους αντίστοιχο/-ους προϊστάμενο/προϊσταμένους ομάδων.
Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τον/τους επικεφαλής του/των
τμήματος/τμημάτων που επιθυμεί(-ούν) την πρόσληψη, η ομάδα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού θα υποβάλλει τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων στον διευθυντή, ο οποίος θα
εγκρίνει τον προτεινόμενο κατάλογο λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων
πρακτικής άσκησης.

5.

ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Ο Οργανισμός ασκεί πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχεται και εξετάζει αιτήσεις αδιακρίτως
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών,
γλώσσας, θρησκείας ή πίστης, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

6.

ΌΡΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι όροι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης διέπονται από την απόφαση υπ’ αριθ. 201713 του διευθυντή του Οργανισμού.
Η περίοδος πρακτικής άσκησης ξεκινά την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους
και έχει καθορισμένη διάρκεια έξι μηνών. Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις, η ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης μπορεί να μετατεθεί.
Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία έναρξης θα είναι η 1η ή 16η ημερολογιακή ημέρα του
μήνα και η περίοδος πρακτικής άσκησης διαρκεί έως το τέλος της αντίστοιχης περιόδου
πρακτικής άσκησης.
Οι ασκούμενοι που δεν λαμβάνουν μισθό, υποτροφία ή άλλη μορφή χρηματοδοτικής στήριξης
από άλλες πηγές για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης λαμβάνουν
μηνιαία επιχορήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης.
Για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το οποίο αφορά η παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται σε 600 EUR.
Οι ασκούμενοι που λαμβάνουν εξωτερικό βοήθημα μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματική
επιχορήγηση για τη συμπλήρωση του ανωτέρου ποσού (600 EUR).
Πέραν της μηνιαίας επιχορήγησης, οι ασκούμενοι μπορούν να λαμβάνουν τα ακόλουθα
επιδόματα ανάλογα με τον τόπο πρόσληψής τους:
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A. Επίδομα στέγασης2:
-

Οι ασκούμενοι των οποίων ο τόπος πρόσληψης απέχει τουλάχιστον 50 χλμ. από τον τόπο
απασχόλησης και υποχρεούνται να αλλάξουν τόπο κατοικίας λαμβάνουν επίδομα
στέγασης ως αντιστάθμιση για την αναστάτωση που συνεπάγεται η προσωρινή αλλαγή
κατοικίας.

-

Το επίδομα στέγασης χορηγείται σε μηνιαία βάση και καταβάλλεται κατόπιν προσκόμισης
αποδεικτικών στοιχείων των δαπανών στέγασης (ενοίκιο).

B. Συμβολή στα έξοδα ταξιδίου που πραγματοποιούνται κατά την έναρξη και τη λήξη
της πρακτικής άσκησης
-

Οι ασκούμενοι που ολοκληρώνουν πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών
δικαιούνται να λάβουν επιστροφή των εξόδων ταξιδίου που πραγματοποίησαν κατά την
έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησής τους.

-

Τα έξοδα ταξιδίου καταβάλλονται κατά το ήμισυ στην έναρξη κατά το υπόλοιπο ήμισυ
στη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης για τη μετάβαση από τον τόπο πρόσληψης
στον τόπο απασχόλησης και αντίστροφα. Τα επιδόματα ταξιδίου υπολογίζονται σύμφωνα
με το άρθρο 7 του παραρτήματος 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

-

Ασκούμενοι των οποίων ο τόπος πρόσληψης απέχει λιγότερο από 200 χλμ από τον τόπο
απασχόλησης δεν δικαιούνται επιστροφή των εξόδων ταξιδίου.

C. Συμβολή στα έξοδα μεταφοράς με ΜΜΜ:
-

Οι ασκούμενοι δικαιούνται μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών με τα μέσα μαζικής
μεταφοράς στη Λιουμπλιάνα.

-

Οι ασκούμενοι που δεν δικαιούνται επίδομα στέγασης δικαιούνται, κατόπιν προσκόμισης
κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, μηνιαία συμβολή στα έξοδα μεταφοράς με ΜΜΜ
από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο απασχόλησης στη Λιουμπλιάνα.

Ο τόπος πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης θα είναι η Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας,
όπου βρίσκεται η έδρα του Οργανισμού.

7.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης και τα σχετικά δικαιολογητικά δεν
επιστρέφονται στους υποψηφίους και τηρούνται σε αρχείο από τον Οργανισμό.
Ο Οργανισμός διέπεται και εφαρμόζει, τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της
απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.
Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
(EDPS), http://www.edps.europa.eu. Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν
να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική

2

Για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης το οποίο αφορά η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το
κατ’ αποκοπή ποσό για το επίδομα στέγασης έχει καθοριστεί στα 350 EUR μηνιαίως.
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διεύθυνση DPO@acer.europa.eu. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευθούν τη δήλωση περί
απορρήτου στην οποία επεξηγείται ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τον Οργανισμό σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις και τη διαδικασία επιλογής. Η
εν λόγω δήλωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

8.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για να είναι έγκυρη η αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:


Έντυπο αίτησης για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (διαθέσιμο στον δικτυακό
τόπο του ACER)



Αντίγραφο του/των πτυχίου(-ων) πανεπιστημίου.

Παρακαλείστε να μην υποβάλετε άλλα δικαιολογητικά σε αυτό το στάδιο της
διαδικασίας.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στα αγγλικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
ακόλουθη ηλεκτρονική θυρίδα: traineeship@acer.europa.eu, και ο κωδικός αναφοράς της
παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αναγράφεται στο θέμα του μηνύματος.
Στην αίτηση υποψηφιότητας, παρακαλείστε να αναφέρετε ευκρινώς κατ'ανώτατο όριο δύο
προφίλ για τα οποία υποβάλλετε αίτηση.
Για να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής, κάθε επικοινωνία με τους υποψηφίους σχετικά με
την παρούσα προκήρυξη θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή. Δεν υπάρχει
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων.
Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα στοιχεία που έχει
υποβάλει υποψήφιος είναι ανακριβές, ο υποψήφιος αυτός θα αποκλειστεί από τη διαδικασία.
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