
Possibilitats d’ofertes de feina en 

institucions, organismes i agències de 

la UE 

 

Butlletí 15 de maig del 2018 

Procés de selecció EPSO/CAST/P/1-19/17 

ÀMBIT GRUP CLASSIFICACIÓ 

FINANCES GFII – GFIII – GFIV 

GESTIÓ DE PROJECTES I PROGRAMES GFIII – GFIV 

RECURSOS HUMANS I ADMINISTRACIÓ GFII – GFIII – GFIV 

COMUNICACIÓ GFIII – GFIV 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ GFIII – GFIV 

ASSUMPTES POLÍTICS/POLÍTIQUES DE LA UE GFIII – GFIV 

DRET  GFIII – GFIV 

SECRETARIS/ES I PERSONAL D’OFICINA GFII 

 

Sol·licituds obertes sense data de finalització.  

L’objectiu d’aquest procés de selecció és la creació d’una reserva de candidats a partir 

de la qual les diferents institucions europees podran contractar agents en els àmbits 

mencionats per treballar principalment a Brussel·les i Luxemburg, també a les diferents 

agències repartides per territori europeu.  

Res no impedeix presentar-se a més de un dels àmbits o grups de funció. 

Per a més informació consulta la següent pàgina: https://epso.europa.eu/home_es  

Procés de selecció COM/1/2015/GFIV 

 Grup de classificació i àmbit: GFIV - Investigadors. 

Sol·licituds: Aquesta convocatòria està oberta sense data límit i finalització de 

data. El JRC es reserva el dret a tancar la present convocatòria en qualsevol 

moment. 

Més informació:  

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajare

nUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://epso.europa.eu/home_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/CONVOCATORIA%20COM-1-2015%20-%20GFIV.pdf


Agència Descentralitzades de la UE 

 

Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) con sede en Viena  

Grupo de clasificación y ámbito: GFIV - Social Research Data Analyst Officer  

Plazo de solicitudes: Hasta el 1 de junio de 2018  

Más información:  

http://fra.europa.eu/en/vacancy/2018/social-research-data-analyst-officer  

 

Autoridad Bancaria Europea (EBA) con sede actual en Londres  

Grado y ámbito: GFIV-IT Operations Specialist  

Plazo de solicitudes: Hasta el 7 de junio de 2018  

Más información:  

http://www.eba.europa.eu/-/it-operations-speciali-2  

 
 

Agents temporals 

Agències desentralitzades 

 
Agencia Europea de Defensa (EDA) con sede en Bruselas  

Grado y ámbito: AD10 - Project Officer SES/SESAR  

Plazo de solicitudes: Hasta el 13 de junio de 2018  

Más información:  

 

Altres possibilitats de treball 

 Missions d’ajuda humanitària gestionat pel CE-DG ECHO. 
Més informació: 
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/field-offices-
humanitarian-experts_en 

 Voluntariat d’ajuda de la UE. 
Més informació: 
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en 
 

 ITER. 
Més informació: http://www.iter.org/jobs 
 

 SATCEN – Centre de Satèl·lits de la UE. 
Més informació: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/jobs 
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