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EU søger nyuddannede akademikere 

Er du blevet færdig med din uddannelse for nylig? Er du kompetent, initiativrig 

og velmotiveret? Vil du være med til at forme fremtidens Europa?   

EU står over for omfattende og komplekse udfordringer, der kræver, at vi alle yder vores bedste. Vi 

søger derfor talentfulde dimittender og unge fagfolk, som er klar til at påtage sig en bred vifte af 

opgaver inden for politikudformning, praktisk gennemførelse og ressourceforvaltning. Vi har brug for 

dig, som er ressourcestærk, robust og mentalt skarp. Til gengæld får du her mulighed for at sætte et 

markant, positivt aftryk på Europa. 

At arbejde for EU's institutioner og agenturer er ensbetydende med at være en del af et af tidens 

mest imponerende og udfordrende integrationsprojekter. Du kan forvente at arbejde med 

presserende, aktuelle emner, såsom håndtering af klimaændringer, forvaltning af migration, 

bekæmpelse af terrorisme eller skabelse af vækst og beskæftigelse.  

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række 

muligheder for at øge din viden, forbedre dine kvalifikationer og udvikle din karriere. Respekt for 

kulturel mangfoldighed og sikring af lige muligheder for alle er nogle af EU's grundlæggende 

principper. Du vil arbejde i multikulturelle, internationale og forskelligartede teams om at gøre 

dagligdagen bedre for over 500 mio. EU-borgere og mennesker i resten af verden.  

For at kunne ansøge skal du have en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (fag 

underordnet), have indgående kendskab til to EU-sprog og være EU-borger.   

Udvælgelsesrunden for dimittender starter den 8. marts 2018. Sidsteårsstuderende kan ansøge, hvis 

de færdiggør deres studier senest den 31. juli 2018. Ansøgningsfristen er den 10. april 2018 kl. 12.00 

(middag) Bruxellestid. 

Yderligere oplysninger om udvælgelseskriterier, procedurer og om, hvordan man ansøger, findes på  

graduates.eu-careers.eu. 

Ref.: EPSO/AD/356/18  

Du kan følge EU Careers på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube og Instagram. 

 

 

https://epso.europa.eu/content/2018-graduate-administrators-competition_da
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://twitter.com/eu_careers
https://www.linkedin.com/company/eu-careers
https://www.youtube.com/user/EUCareers
https://www.instagram.com/eucareers/

