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Shaping Europe together 

Modelăm Europa împreună! 

 

Parlamentul European caută agenți de securitate  

În prezent, Parlamentul European caută personal de securitate pentru sediul său din Luxemburg. 

Candidații care au reușit la concurs vor avea astfel posibilitatea să lucreze în mod direct pentru 

Direcția Generală Securitate și Siguranță (DG SAFE) a Parlamentului European.  

În calitate de agent de securitate (agent contractual, grupa de funcții I), principala dumneavoastră 

responsabilitate va consta în asigurarea securității persoanelor, a clădirilor și a informațiilor sensibile 

și clasificate. Printre sarcinile dumneavoastră se pot număra filtrarea și controlul accesului 

persoanelor și al bunurilor cu ajutorul scanerelor și al porților detectoare, efectuarea de patrule de 

securitate în interiorul clădirilor instituției, efectuarea de controale de securitate ale corespondenței, 

coletelor și livrărilor, intervenirea în caz de urgență și/sau de alarmă de incendiu și acordarea de prim 

ajutor oricărei persoane în caz de nevoie. 

Pentru a vă putea depune candidatura, trebuie să fiți cetățean european, să cunoașteți temeinic una 

dintre cele 24 de limbi ale UE și să cunoașteți la un nivel satisfăcător una dintre limbile engleză, 

franceză sau germană. Pentru mai multe informații cu privire la cerințele profesionale și 

educaționale specifice, procedura de selecție și modul de înscriere, vă rugăm să vizitați 

securityandprevention-agents.eu-careers.eu. Informații suplimentare cu privire la politica egalității 

de șanse a EPSO se pot obține pe pagina dedicată acestui subiect.  

În urma finalizării candidaturii CAST, candidații trebuie să își exprime interesul până la 28 februarie 

2020 prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă de e-mail a Parlamentului European: 

ACFGIprevention@europarl.europa.eu. 

În calitate de angajator, instituțiile și agențiile UE oferă o comunitate de expertiză cu o gamă largă de 

oportunități de lărgire a orizontului de cunoștințe, de consolidare a aptitudinilor, precum și de 

dezvoltare a carierei dumneavoastră. Respectarea diversității culturale și promovarea egalității de 

șanse sunt principii fundamentale ale UE. Echipele multiculturale, internaționale și cu componență 

eterogenă care lucrează în instituțiile europene colaborează între ele cu scopul de a aduce schimbări 

în bine în viața celor peste 500 de milioane de cetățeni ai UE și nu numai.  
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