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DET EUROPEISKE
MILJØVERNBYRÅ

I. Første utlysning av rådgiverkontrakter

Det nye byrået har som målsetning å gi Den europeiske union og medlemsstatene objektiv, pålitelig og
sammenlignbar informasjon for at disse kan treffe de nødvendige tiltak for å verne miljøet, vurdere
resultatet av tiltakene og sikre at offentligheten blir behørig informert om miljøets tilstand (se De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. L 120/2 av 11. mai 1990).

I første omgang ønsker byrået å:

- opprette en reserveliste over rådgivere og rådgivningskontorer med innsikt og fagkunnskap på de
områder som omfattes av byråets arbeidsprogram, og

- inngå de første av flere korttidskontrakter med rådgivere som vil ha byråets hovedkontor i sentrum
av København som arbeidsplass, og som vil bidra til å utarbeide arbeidsprogrammet. Disse rådgivere
vil bli ansatt umiddelbart og lønnes etter de satser som gjelder for Den europeiske unions organer,
og kontraktene vil i første omgang være av seks til tolv måneders varighet med mulighet for
forlengelse.

Det vil foretas en utvelgelse av rådgivere, både de som skal ansettes umiddelbart og de som skal oppføres
på reservelisten, innen følgende fagområder:

EEA/CONS1/A. Miljøovervåkning, nettutforming, databehandling, analyse og rapportering

EEA/CONS1/B. Innhenting av data om skogens tilstand og/eller annen arealutnyttelse/arealdekning
(herunder fjernmåling), administrasjon, analyse og presentasjon

EEA/CONS1/C. Samlet miljøvurdering og utarbeiding av rapporter (miljøets tilstand, utviklingslinjer
og miljøbelastninger)

EEA/CONS1/D. Miljø-metadata, kataloger over datakilder og tesauruser

EEA/CONS1/E. Publisering av miljørapporter

EEA/CONS1/F. Bibliotek-/informasjonsvitenskap i miljøsammenheng

EEA/CONS1/G. ORACLE databaseadministrasjon

EEA/CONS1/H. ARC-INFO GIS for lagring, analyse og presentasjon av miljøinformasjon

EEA/CONS1/I. Utforming, installasjon og administrasjon av LAN/WAN

EEA/CONS1/J. Ansvar for Unix- og/eller Windows-baserte systemer
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Søkere må vedlegge dokumentasjon på sine kvalifikasjoner (fotokopier), og begrunne hvorfor de mener
seg egnet til en stilling på ett eller flere av disse fagområdene (med angivelse av EEA/CONS1/A til
EEA/CONS1/J), på maksimum tre maskinskrevne A4-sider (den skriftlige begrunnelsen kan om ønskelig
også framlegges på et annet språk).

For områdene A til E må søkerne ha universitetsgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner. Søkerne må
kunne dokumentere minst tre års erfaring fra ett av disse fagområdene, og det er dessuten ønskelig med
erfaring fra et annet av disse områdene og kjennskap til hvordan den nasjonale, europeiske eller
internasjonale politikk utformes og gjennomføres på deres fagområde(r).

Søkerne må være statsborgere i en av byråets medlemsstater (medlemsstatene i Den europeiske union
samt Finland, Island, Norge, Sverige og Østerrike) og ha kunnskaper i minst to offisielle språk i disse
medlemsstatene.

Søkerne må også oppgi når de kan tiltre arbeidet i byrået i København dersom de blir utvalgt.

Søknadene sendes senest 1. desember 1994 til:

Selection Committee for Consultants
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Danmark

Poststempelet gjelder som bevis på dato for avsendelse.
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II. Første ansettelsesrunde i Det europeiske
miljøvernbyrå (København)

Det nye byrået har til oppgave å skaffe objektiv, pålitelig og sammenlignbar informasjon til Den europeiske
union og medlemsstatene, som vil gjøre dem i stand til å treffe de nødvendige tiltak for å verne miljøet,
å vurdere resultatet av slike tiltak og å sikre at offentligheten blir behørig informert om miljøets tilstand
(se De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. L 120/2 av 11. mai 1990).

Byrået gjennomfører en utvelgingsprosess med sikte på å ansette en administrativ ledelse til sitt
hovedkontor i København og å opprette en reserveliste. Denne listen kan også anvendes ved rekruttering
til andre stillinger av lignende art som vil opprettes senere. Det ansvar og de oppgaver som påligger
hver stilling, er ikke endelig fastlagt, og vil bli justert når arbeidsprogrammet foreligger endelig og etter
de tilgjengelige ressurser. I første omgang skal følgende stillinger besettes:

Fire stillinger som programsjefer (A5-A4)

EEA/A/1/A: Programsjef for “Administrasjon og støttefunksjoner”

med overordnet ansvar for:
- budsjett- ogøkonomistyring, juridiske spørsmål og personalsaker
- vedlikehold av byråets lokaler og utstyr
- tilrettelegging av tolking ved møter og samordning av oversettelser
- administrative støttefunksjoner overfor styret og vitenskapskomiteen
- byråets oppgaver i forbindelse med det europeiske nett for miljøinformasjon og miljøobservasjon
- kontakt med Kommisjonen (DG IX, XIX og XX), Europaparlamentet, (budsjettkomiteen,

budsjettkontrollkomiteen) og Rådet (budsjettkomiteen).

EEA/A/1/B: Programsjef for “Overvåkningsvirksomhet og databaser med hensyn til miljøets
tilstand”

med overordnet ansvar for:
- miljøovervåkning og oppbygging av databaser på grunnlag av det eksisterende informasjonssystem

CORINE
- opprettelse, samordning og utvikling av EIONET (det europeiske nett for miljøovervåkning og

miljøobservasjon) og tilhørende nett-tjenester innenfor rammen av IDA-programmet (utveksling
av data mellom forvaltningene) med sikte på opprettelse av byråets regionalnett (WAN)

- miljøovervåkning og oppbygging av databaser for luftkvalitet, vannressurser og vannkvalitet,
jordkvalitet, arealutnyttelse, skoger og biotoper

- overvåkning av forurensningskilder og opprettelse av databaser for utslipp og avfall
- utarbeiding av retningslinjer og standarder for kontroll av databaser og datakildekataloger.

EEA/A/1/C: Programsjef for “Publikasjons- og informasjonsinfrastruktur”

med overordnet ansvar for:
- byråets informasjonssystemer og databehandling
- tilknytning til EIONET (det europeiske nett for miljøovervåkning og miljøobservasjon)
- byråets offentlige informasjons- og publikasjonsvirksomhet
- programvarestøtte, utvikling av applikasjoner og datakildekataloger
- offentliggjøring av kommunikasjonsteknikker, arkivering og utvikling av nye produkter
- publisering av byråets nyhetsblad, spredning av produkter og tjenester og forbindelser med media

og offentlige organer
- tilrettelegging av konferanser, seminarer og praktikantopplæring.
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EEA/A/1/D: Programsjef for “Samordnet vurdering og perspektivanalyse”

med overordnet ansvar for å analysere og utnytte foreliggende opplysninger eller opplysninger som
framlegges av byrået, av EIONET (det europeiske nett for miljøinformasjon og miljøobservasjon) eller
av andre kilder i Fellesskapet, for å skaffe produkter eller tjenester som gjør det mulig å utvikle og
gjennomføre miljøpolitikken og for å informere interesserte parter og publikum.

Ansvarsområdet omfatter også:
- perspektivanalyse med sikte på å forutse og vurdere framtidige situasjoner og nye utfordringer,

samt anvendelse av nye økologiske prinsipper og miljøpolitiske virkemidler
- utarbeiding av håndbøker og opprettelse av informasjonssentre for å utnytte og produsere

informasjon til disposisjon for miljøforvaltere og som disse kan dra nytte av
- gjennomføring av en samordnet vurdering av avgrensede problemer, miljøet, regioner, økonomiske

sektorer eller virksomhetsområder
- samordning og publisering av en europeisk rapport om miljøets tilstand som skal foreligge hvert

tredje år (første gang i 1996), monografserier og utfyllende publikasjoner, og utarbeiding av
retningslinjer med sikte på harmonisering av rapporter, vurderinger og innsamling av data på
nasjonalt og regionalt plan

- å kunne forutsi framtidige situasjoner og nye utfordringer på miljøområdet som vil danne grunnlaget
for utforming av miljøpolitikken, ved at nye prinsipper og virkemidler utnyttes og omsettes i
praksis.

Ti stillinger som prosjektledere (A7-A6)

EEA/A/2/E: Prosjektleder for “Planlegging, kontrakttildeling og kvalitetskontroll”

med særlig ansvar for:
- planlegging av miljøvernbyråets virksomhet, utarbeiding av tilsvarende kontrakter og oppfølging

av disse
- utarbeiding av byråets flerårige og ettårige programmer og kontrakttildelings- og arbeidsdelings-

programmer, samt rapportering om programmenes gjennomføring
- utvikling og gjennomføring av kvalitetskontroll av byråets produkter og tjenester
- eventuelt å sørge for overholdelse av EUs miljølovgivning og internasjonale miljøkonvensjoner

og av de nødvendige bestemmelser i miljøvernbyråets arbeidsprogram i forbindelse med byråets
prosjekter.

EEA/A/2/F: Prosjektleder for “Informasjonsteknologi i miljøvernbyrået og EIONET”

med særlig ansvar for:
- infrastrukturen på informasjonsteknologisiden i miljøvernbyrået og det europeiske nett for

miljøinformasjon og miljøobservasjon (EIONET)
- å definere, utvikle, kontrollere og samordne miljøvernbyråets virksomhet gjennom lokale og

regionale nett (LAN/WAN)
- å definere krav til nettets kompatibilitet og fellesarkitektur og sikre at de nødvendige applikasjoner

kan integreres i nettet.

EEA/A/2/G: Prosjektleder for “Programvare for utveksling av data og informasjon”

med særlig ansvar for:
- administrasjon og utveksling av data via byråets lokale og regionale nett (LAN/WAN)
- utarbeiding av de datakildekataloger og datamodeller, datakataloger og applikasjoner som er

nødvendige for tilfredsstillende drift og en sammenkopling av byråets lokale og regionale nett
(LAN/WAN).

- byråets bibliotek og referansedatabaser.
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EEA/A/2/H. Prosjektleder for “Publikasjonsteknologi, dokumentasjon og bibliotek”

med særlig ansvar for:
- utarbeiding og gjennomføring av miljøvernbyråets publikasjonsprogram og utvikling av den

nødvendige publikasjonsteknologi og -infrastruktur
- publisering av tidsskrifter, nyhetsblad, kataloger, CD-ROM og særskilte kommunikasjonsprodukter
- opprettelse og ajourføring av byråets bibliotek
- tilrettelegging av konferanser, seminarer og annen offentlig informasjons- og opplysnings-

virksomhet i byråets regi.

EEA/A/2/I - EEA/A/2/J: Prosjektledere for “Miljøovervåkning og databaser om miljøets
tilstand”

med særlig ansvar for:
- utvikling, drift og ajourføring av byråets tematiske databaser som dekker hele EU (luft- og

vannkvalitet osv.) om miljøets tilstand og tilknyttede varer og tjenester
- å sikre ensartet kontroll og datavurdering i medlemsstatene
- overvåkning av luftkvaliteten og vannressursene (EEA/A/2/I) og eventuelt av arealutnyttelse, skog

og natur (EEA/A/2/J)
- utarbeiding av generelle tilnærmingsmåter for vurdering av miljøets tilstand og utvikling, samt av

prosjekter for å utnytte og forbedre eksisterende overvåkningsdatabaser og tematiske databaser og
integrere dem i miljøvernbyråets regionnett (WAN)

- støttefunksjoner og tjenester med sikte på å sikre at tematiske databaser får vid utbredelse og
brukes effektivt.

EEA/A/2/K: Prosjektleder for “Retningslinjer og standarder for kontroll av databaser -  CDS-
forbindelse med andre systemer og nett”

med særlig ansvar for:
- utvikling og analyse av strategier, programmer og prosjekter, retningslinjer og standarder med

sikte på å lette datainnsamlingen, få en bedre sammenlignbarhet og større pålitelighet, og samordning
av intern og ekstern kapasitet for dette formål,

- en løpende vurdering av situasjonen og tendensene med hensyn til sammenlignbarhet og pålitelighet
for tilgjengelige data på miljøområdet, og av behovet for retningslinjer og standarder,

- sammen med de berørte prosjektledere å utarbeide forslag til generelle tilnærmingsmåter med
sikte på å vurdere og bedre overvåkningen av miljøet og forurensningskildene samt databasene
opprettet med sikte på å vurdere miljøets tilstand

- å utarbeide de nødvendige retningslinjer og standarder i forbindelse med overvåkning og bruk av
databaser om miljøets tilstand.

EEA/A/2/L: Prosjektleder for “Analyse og innsamling av informasjon, utarbeiding av
håndbøker og opprettelse av informasjonsentre”

med særlig ansvar for:
- utarbeiding og gjennomføring av strategier og prosjekter for å samle og spre praktisk informasjon

og knowhow for å utforme og føre en aktiv miljøpolitikk
- opprettelse og drift av informasjonssentre der det samles informasjon og erfaring på området

miljøforvaltning som er av interesse for offentlige myndigheter og foretak (særlig SMB), og der
det tas sikte på offentlig deltakelse

- forutsi den mulige utvikling i miljøets tilstand, foreta perspektiv- og trendanalyser samt andre
scenarier, og identifisere nye utfordringer og nødvendige miljøpolitiske virkemidler.
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EEA/A/2/M: Prosjektleder for “Generelle statusrapporter for miljømonografiserier og andre
publikasjoner”

med særlig ansvar for:
- utforming, samordning og utgivelse av treårige miljøstatusrapporter og andre generelle

statusrapporter om miljøet i Europa, samt tilhørende og utfyllende publikasjoner,
- utarbeiding av en statusrapport om miljøet i Europa som etter planen skal foreligge i 1996 og av

rapportene som skal utgis i 1995 med sikte på å vurdere hvilke framskritt som er gjort i forbindelse
med det femte ACTION-programmet og Agenda 21,

- utarbeiding av seriene om “Miljøproblemer”, “Menneskelig virksomhet og miljøet” og
“Miljøkvalitet”, som presenterer statistiske data og ajourfører de viktigste kapitlene i den treårige
rapporten,

- utarbeiding av støttemateriell (sammendrag til ledelsen, brosjyrer beregnet på offentligheten, CD-
ROM og Atlas-pocketbøker) som bygger opp under de generelle rapporter og som sikrer at
informasjonen når en så bred målgruppe som mulig

EEA/A/2/N: Prosjektleder for “Kommunikasjon, institusjonelle forbindelser, offentlige saker”

med særlig ansvar for:
- miljøvernbyråets kommunikasjonsstrategi og dets forbindelser med EU-institusjoner, byråets

vertsland, medlemsstater, institusjoner samt media og publikum,
- utforming og ledelse av virksomhetsprogrammet og gjennomføring av informasjonsprosjekter

rettet mot massemedia, samt utforming av pressemeldinger og nyhetsblad fra byrået,
- fastsettelse av miljøvernbyråets rammer og tilknyttede tiltak for å sikre et effektivt samarbeid

mellom byrået samt EU og medlemsstatenes institusjoner, europeiske økonomiske sammen-
slutninger og ikke-statlige organisasjoner, herunder en “help desk”,

- organisering og styring av informasjonsstrømmen fra presse og andre media som er av interesse
for miljøvernbyrået, samt pressemeldinger.

FEM ANDRE LEDERSTILLINGER (B5-B2)

EEA/B/1/O: “Regnskap og kontrakter”

Særlige ansvarsområder:
- føring av byråets inntekts- og utgiftsside, utarbeiding av årsberetninger og andre oppgaver som er

fastsatt i instruksene for økonomifunksjonen,
- å bistå den administrative leder og være stedfortreder for ham/henne ved behov.

EEA/B/1/P: “Personale, administrasjon og juridiske tjenester”

Særlige ansvarsområder:
- planlegging av personalressurser, utvikling av teknikker og prosedyrer for tilsetting og evaluering

av det arbeidet som utføres,
- å sikre at gjeldende lovbestemmelser overholdes,
- organisering av innflytting og etablering av generelle støttefunksjoner,
- varemottak og administrasjon av eksterne tjenester,
- fortegnelse over fast eiendom/ leievilkårene,
- å overvåke at alle krav til sikkerhet blir etterlevd,
- å bistå regnskapsføreren og være stedfortreder for ham/henne ved behov.
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EEA/B/1/Q: ”Bibliotektjenester og tilknyttede tjenester”

særlige ansvarsområder er daglig drift og utvikling av miljøvernbyråets bibliotek og lokale ressurser,
aktiviteter og støttefunksjoner med sikte på å gjøre informasjonen tilgjengelig for publikum.

EEA/B/1/R: “Styrets sekretariat, vitenskapskomiteen samt den alminnelige
dokumentasjonstjeneste”

Særlige ansvarsområder:
- sørge for at styrets sekretariat og vitenskapskomiteen kan utføre sitt arbeid på tilfredsstillende

måte ved å organisere deres møter og assistere under og mellom møtene,
- ansvar for det tekniske dokumentsenter med sikte på å bistå miljøvernbyråets leder og administrasjon

i deres arbeid.

EEA/B/1/S: “System- og nettverksadministrasjon”

med særlig ansvar for dataparken, vedlikehold av systemer og nett, LAN-administrasjon, organisering
og tilpasning av systemer, samordning av ekstern brukerstøtte, filhåndtering og -organisering, samordning
av applikasjonsutviklingen, brukerstøtte og en “help desk” som skal gjøre det enklere for miljøvernbyråets
ansatte å anvende programvare, konvertere data og å presentere dem.

Sekretærstillinger

EEA/C/1/T: Sekretærstillinger

med særlig ansvar for korrespondanse, administrative støttefunksjoner, møteforberedelser osv.

Søkerne må vedlegge dokumentasjon på sine kvalifikasjoner (fotokopier) og begrunne(maksimum tre
maskinskrevne A4-sider) hvorfor de mener seg egnet til en stilling på ett eller flere av disse fagområdene.
(Den skriftlige begrunnelsen kan om ønskelig også framlegges på et annet språk.)

Søkerne til disse stillingene må i søknaden vedlegge dokumentasjon på at de

- har kjennskap til minst to av språkene i miljøvernbyråets medlemsstater,

- (for stillingene A til N) har en universitetsgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner. For stillingene A
til E er det ønskelig med en universitetsgrad i jus, økonomi eller bedriftsledelse, for de øvrige
stillinger kreves en universitetsgrad, fortrinnsvis vitenskapelig eller teknisk, med unntak for stilling
N, der det er ønskelig med universitetsgrad i sosiologi, statsvitenskap eller informatikk. I alle
tilfeller vil en universitetsgrad på området miljø eller tilknyttede vitenskaper være å foretrekke.
For stillingene C, F, G, H, I, J og K må søkerne kunne dokumentere inngående kjennskap til
informasjonsteknologi og dataadministrasjon,

- (for stillingene A til D) har minst ti års yrkeserfaring, og de må kunne dokumentere ledelseserfaring
innen de arbeidsfelt som er beskrevet, samt evne til å lede vitenskapelige og tekniske team i en
europeisk eller internasjonal sammenheng og å lede produktorienterte prosjekter,
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- (for stillingene E til N) har minst fem års yrkeserfaring, og de må kunne dokumentere ledelseserfaring
innen de arbeidsfelt som er beskrevet eller innenfor et tilsvarende område, samt evne til å arbeide
i team i en europeisk eller internasjonal sammenheng og å lede produktorienterte prosjekter.

- (for stillingene O til S) har minst fem års yrkeserfaring, og de må kunne dokumentere ledelseserfaring
innen de arbeidsfelt som er beskrevet eller innenfor et tilsvarende område, samt evne til å arbeide
i team i en europeisk eller internasjonal sammenheng og å lede produkt-/serviceorienterte prosjekter.
For stillingene O og P er det nødvendig med yrkeserfaring innen økonomi, regnskap eller
administrasjon. For stilling Q kreves det yrkeserfaring innen dokumentasjon eller informasjons-
forvaltning, og søkere til stilling S må kunne dokumentere inngående kjennskap til informatikk og
databehandling.

- (for stilling T - sekretærstillinger) har ansvarsfølelse, ordenssans og er initiativrike, har evne til å
arbeide i team eller selvstendig, samt erfaring i behandling og klassifisering av dokumentasjon.
Det er nødvendig med erfaring fra edb, særlig Windows-baserte tekstbehandlingsprogrammer og
databasesystemer for adresser (etiketter, kontaktlister osv.) samt svært godt kjennskap til minst to
av språkene i miljøvernbyråets medlemsstater. Erfaring fra stenografi og kjennskap til flere språk
vil være en fordel. Det kreves minst fem års arbeidserfaring fra tilsvarende arbeid.

De søkere som anses som best kvalifisert vil bli innkalt til konferanse.

Alminnelige vilkår

Søkerne som velges ut, vil bli tilbudt en femårskontrakt, som kan forlenges, i samsvar med vilkårene
som gjelder for andre tjenestemenn i De europeiske fellesskap (EFT nr. L 56 av 4.3.1968).

Arbeidsstedet er København.

Søkerne må være statsborgere i en av byråets medlemsstater (medlemsstatene i Den europeiske union
samt Finland, Island, Norge, Sverige eller Østerrike). Søknadene, som skal være behørig undertegnet
og inneholde all nødvendig dokumentasjon, sendes innen 1. desember 1994 (poststempelet gjelder som
bevis på dato for avsendelse) til:

Secretariat of the Selection Committee
European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Danmark

Byrået fører en ansettelsespolitikk som tar sikte på å fremme likestilling mellom kvinner og menn.

VIKTIG

Dersom De søker på flere av stillingene, må det sendes inn en søknad for hver enkelt stilling, vedlagt
den nødvendige dokumentasjon, særlig kopier av eksamensbevis, attester og andre dokumenter.
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