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UE caută specialiști în domeniul arhivisticii/gestionării 

documentelor  

Instituțiile UE caută administratori și asistenți motivați care dețin expertiză și experiență profesională 

în gestionarea documentelor, a arhivelor și a informațiilor.  

Ca administrator, veți elabora, veți pune în aplicare și veți monitoriza politici și strategii de 

gestionare a documentelor, a arhivelor și a informațiilor, inclusiv captarea, selectarea și păstrarea, 

conservarea digitală, gestionarea de conținuturi și extragerea de informații. Atribuțiile pot include 

coordonarea unei echipe, precum și acordarea de consiliere și formare pentru membrii personalului. 

Vă veți asigura că instituțiile își gestionează arhivele, informațiile și documentele în conformitate cu 

cadrul juridic aplicabil, inclusiv cu legislația privind confidențialitatea, accesul la documente și 

protecția datelor.  

În calitate de asistent, veți contribui la punerea în aplicare a gestionării documentelor, arhivelor și 

informațiilor și la dezvoltarea și utilizarea unor sisteme informatice specifice. Printre atribuții se pot 

număra colectarea, sortarea și indexarea, clasificarea și păstrarea documentelor, acordarea de sprijin 

colegilor, precum și asistarea clienților interni și externi în vederea găsirii și a extragerii de informații 

și de documente. 

Pentru a vă depune candidatura pentru un post de administrator, aveți nevoie de o diplomă 

universitară de studii superioare de cel puțin 3 ani. Diploma trebuie să includă cel puțin 2 ani de 

studii sau de formare profesională în arhivistică, în gestionarea informațiilor/cunoștințelor sau în 

gestionarea documentelor ori să fie însoțită de o diplomă în arhivistică, în gestionarea 

informațiilor/cunoștințelor sau în gestionarea documentelor. În plus, va trebui să aveți cel puțin 3 ani 

de experiență profesională relevantă pentru natura atribuțiilor. 

Pentru a vă depune candidatura pentru un post de asistent, trebuie să aveți studii postliceale în 

domeniu, urmate de cel puțin 3 ani de experiență profesională relevantă. De asemenea, vă puteți 

depune candidatura dacă aveți o diplomă care oferă acces la învățământul postliceal sau dacă ați 

urmat o formare profesională (vă rugăm să consultați detaliile din anunțul de concurs), ambele 

trebuind să fie urmate de cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă pentru natura 

atribuțiilor.  

Pentru ambele profiluri, trebuie să cunoașteți temeinic una dintre cele 24 de limbi ale UE și să 

cunoașteți satisfăcător limba engleză sau franceză. 

În calitate de angajator, UE oferă o comunitate de expertiză cu o gamă largă de oportunități de 

lărgire a orizontului de cunoștințe, de consolidare a competențelor și de dezvoltare a carierei. 

Respectarea diversității culturale și promovarea egalității de șanse sunt principii fundamentale ale 

UE. Veți lucra în echipe multiculturale, internaționale și diverse, iar munca dumneavoastră va fi în 

folosul celor peste 500 de milioane de cetățeni ai UE și chiar a celor din restul lumii. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2018%3A324A%3ATOC


Vă puteți depune candidatura în perioada 13 septembrie - 16 octombrie 2018, ora 12.00 

(dupăamiaza), ora Bruxelles-ului. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul 

arhivistics.eu-careers.eu.  

Referință: EPSO/AD/362/18, EPSO/AST/145/18  
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