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Вашите езикови умения — в работа по ключови документи. 
Вашата кариера — в служба на Европейския съюз. 
  
Работата в институциите на Европейския съюз е работа за по-добро бъдеще. Институциите на 
Европейския съюз създават и изпълняват политики, които имат въздействие върху живота на 
повече от 500 милиона души в 28 държави членки, а също и извън тях. Дейностите на ЕС 
засягат широк кръг от сектори — наука, техника, администрация, сътрудничество.   
 
Като мащабна международна организация ни е необходим най-добрият административен 
помощен персонал във връзка със задачи от езиков и административен характер, включително 
изпълнителни и технически задължения, за нашите езикови служби и служби на юрист-
лингвистите, основно в Люксембург. 
 
Търсим езикови асистенти за следните езици: 

 български; 

 немски; 

 английски; 

 френски; 

 румънски; 

 шведски. 
 
В работата си като езиков асистент в нашата многоезична среда Вие ще изпълнявате 
разнообразни задачи, като например ще подпомагате лингвисти или юрист-лингвисти в 
работата по превод или редакция. Вие ще обработвате документи посредством използване на 
компютърни приложения, като това варира от обработка на заявки за превод и работа с 
информация и документация от езиков характер до подготовка на окончателните версии на 
законодателните текстове на Съюза, които са в процес на финализиране, и самостоятелно 
въвеждане на изменения в законодателни и/или парламентарни текстове на съответния език. 

 
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да имате:  
 

 степен на образование след завършено средно образование, удостоверена с диплома и 
свързана с естеството на служебните задължения; или 

 степен на средно образование, удостоверена с диплома, даваща достъп до 
образование след завършено средно образование, и последвана от съответен 
професионален опит с продължителност най-малко 3 години; или  

 съответно професионално обучение с продължителност най-малко 1 година 
(еквивалентно на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка), последвано от 
професионален опит с продължителност най-малко 3 години. 

 
Освен това трябва да владеете отлично (C2), както писмено, така и устно, език 1 (български, 
немски, английски, френски, румънски или шведски) и да владеете поне на задоволително ниво 
(В2) английски или френски като език 2. Трябва да сте гражданин на държава — членка на ЕС.  
 
Институциите на ЕС предлагат изключителни възможности и перспектива за професионално и 
личностно развитие. Работата за ЕС е също така работа с висококвалифицирани и талантливи 
колеги от цяла Европа в мултикултурна, многоезична и стимулираща среда. Ориентировъчната 
начална основна месечна заплата възлиза на 2 830 евро. Ако смятате, че имате изискваните 



 

умения, както и сте силно мотивирани да работите за ЕС, можете да се регистрирате на адрес: 
www.eu-careers.eu до 23 януари 2018 г. (12.00 ч. на обяд, брюкселско време). 
 
Референтен номер: EPSO/AST/144/17 — езикови асистенти  
 
Следвайте EU Careers във Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и Instagram! 

http://www.eu-careers.eu/
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/

