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Dina språkkunskaper. Våra grunddokument. 
Din karriär. Vårt EU. 
  
Att arbeta för en EU-institution innebär att arbeta för en bättre framtid. EU-institutionerna genomför 
en politik som påverkar livet för över 500 miljoner människor i 28 medlemsländer, men även utanför 
EU.  EU är verksamt inom en rad olika områden, allt från vetenskap, teknik och samarbete till 
administrativa frågor.   
 
EU är en komplex, internationell organisation och som sådan behöver ha den bästa möjliga 
administrativ personal för språkligt och administrativt stöd, och också för verkställande och tekniska 
arbetsuppgifter, inom dess språk- och juristlingvisttjänster, främst i Luxemburg. 
 
Vi söker just nu språkassistenter för följande språk: 

 Bulgariska 

 Tyska 

 Engelska 

 Franska 

 Rumänska 

 Svenska 
 
Arbetet som språkassistent i vår flerspråkiga miljö innebär många olika arbetsuppgifter, som att 
hjälpa översättare och juristlingvister i översättnings- eller granskningsarbetet.  
Du kommer att hantera dokument med hjälp av it-verktyg, allt från att hantera 
översättningsbeställningar och administrera språkinformation och dokumentation till att förbereda 
slutversioner av EU-lagstiftning som håller på att beredas och självständigt införa ändringar i 
lagstiftnings- och/eller parlamentstexter på ditt eget språk. 

 
För att kunna söka tjänsten måste du ha följande utbildning och yrkeserfarenhet:  
 

 Avslutad eftergymnasial utbildning (styrkt med examensbevis) som är relevant för de 
aktuella arbetsuppgifterna, eller 

 gymnasieutbildning (styrkt med slutbetyg) som ger behörighet till eftergymnasial utbildning 
och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller  

 relevant yrkesutbildning på minst ett år (motsvarande nivå 4 i den europeiska referensramen 
för kvalifikationer) och därefter minst tre års yrkeserfarenhet. 

 
Du måste också ha perfekta kunskaper i både tal och skrift (C2), i språk 1 (svenska, bulgariska, tyska, 
engelska, franska eller rumänska) och minst tillfredsställande kunskaper (B2) i språk 2 (antingen 
engelska eller franska). Du ska också vara medborgare i ett EU-land.  
 
EU-institutionerna erbjuder möjligheter för yrkesmässig och personlig utveckling utöver det vanliga.  
Som EU-anställd jobbar du dessutom tillsammans med högkvalificerade och kompetenta 
arbetskamrater från hela EU i en multikulturell, flerspråkig och stimulerande miljö. Den ungefärliga 
grundläggande ingångslönen är 2 830 euro per månad. Om du tror du har rätt bakgrund och känner 
dig lockad att jobba för EU kan du ansöka via www.eu-careers.eu före den 23 januari 2018 (kl. 12.00, 
centraleuropeisk tid). 
 
Referens: EPSO/ AST/144/17 – språkassistenter 
 

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


Följ EU Careers på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube och Instagram! 

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/

