Работа в Европейската
сметна палата
Работа, която
действително
е от значение

Атрактивен пакет

Учене и кариерно
развитие

Как работим

Какво казват нашите
служители

Заплащане

Социални
придобивки

Други услуги

Етични принципи

Работа, която
действително
е от значение

Работата в Европейската сметна палата (ЕСП) представлява
изключителна възможност да станете част от институция, чиято функция е
да бъде пазител на финансите на ЕС.
Като независим външен одитор на ЕС, Сметната палата има за цел да
подобрява финансовото управление на ЕС, да насърчава управленската
отговорност и прозрачност и да действа като независим пазител на
финансовите интереси на гражданите на Съюза. ЕСП проверява дали
бюджетът на ЕС е бил изпълнен правилно, както и дали средствата на
ЕС са били събрани и изразходвани законосъобразно и в съответствие с
принципите на доброто финансово управление.

European Court of Auditors

Атрактивен
пакет

Седалището на ЕСП е в Люксембург, а общият брой на нейните
служители е приблизително 1000. Като европейска институция ЕСП
предлага конкурентно възнаграждение и голям брой социални
придобивки, между които план за отпуск и пенсионен план, медицинска
застраховка за служителите и лицата на тяхна издръжка, валидна в цял
свят, застраховка живот и нетрудоспособност. Допълнителни придобивки
могат да бъдат предоставени на служителите, които имат право на това,
съгласно разпоредбите на Правилника за длъжностните лица.
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Учене и
кариерно
развитие

Ученето и кариерното развитие са неразделна част от кариерата в
Европейската сметна палата. Те се осъществяват посредством задачи,
поставящи предизвикателства, чрез обучение, наставничество и възможности
за развитие в рамките на институцията и извън нея. Работата в ЕСП е
динамичен процес, задачите са разнообразни, а широкообхватните одитни
посещения имат за цел да установят къде и по какъв начин се разходват
средствата на ЕС. Политиката за набиране на персонал на ЕСП е разработена
по такъв начин, че да гарантира възможност служителите да преминават към
други длъжности и да работят в различни области на политика.
Освен това служителите имат достъп до множество възможности за учене,
чрез които се насърчава тяхното личностно развитие и им се дава възможност
да подобрят и да осъвременят своите технически и професионални експертни
умения. Провеждат се задължителни курсове за одитори и всички други
служители, както и незадължителни курсове през цялата година.

Работната среда на ЕСП е отворена и ориентирана към съвместната
работа. Сметната палата активно приема многообразието в своята съвместна
работа и в приноса ни към нашите споделени цели.

Как работим

- Одитните наръчници на ЕСП съдържат подробни инструкции
за извършването на одити, те отразяват прилаганите международни и
професионални стандарти и очакваното качество. Разполагаме с наръчници,
които обхващат трите основни вида одит (финансов одит, одит на
съответствието и одит на изпълнението).
- Сметната палата също така е разработила практически насоки
относно одитните методи за подпомагане на дейността на одиторите на ЕСП
през различните етапи на одитния процес. Тези насоки допълват одитните
наръчници и предоставят на одиторите на ЕСП съвети относно добри практики.
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Какво казват нашите служители
Алфредо, одитор:
Работата в ЕСП предоставя рядък шанс да видите
отблизо как ЕС може да променя живота на хората.
Кариерата в ЕСП дава възможност за работа в
мултикултурна среда, която насърчава професионалното
и личностното развитие. Тя дава също така възможност за
работа „на терена“, за срещи с обикновени хора и за извличане
на поуки от техния опит, така че да можем да спомогнем за
изграждането на един по-добър Европейски съюз.

Португалия

Шарлота, одитор:

Швеция

Работата като одитор в Европейската сметна
палата означава международна кариера, работа с
колеги от всички държави членки на ЕС в многоезична
среда. Възможността за работа в различни области от
бюджета на ЕС и с различни видове одит представлява
предизвикателство и удовлетворение и осигурява кариера
с широки перспективи.

JITKA, одитор:
Това, което ми харесва в работата ми в Европейската
сметна палата, е разнообразието на одитните задачи.
Извършваме проверка на различни области на политика
и всеки одит, който правим, е уникален по някакъв начин.
Същевременно, програмата ASPIRE на ЕСП позволява на
новодошлите като мен през първите три години от
работата си да придобият опит във финансовия одит
и в одита на изпълнението — това е чудесно начало на
кариерата ни в одита на ЕС!

Чешка
република

Виктория, преводач:

Литва

Като преводач в Европейската сметна палата
всеки ден се изправям пред предизвикателства, когато
превеждам текстове от различни тематични области на
моя роден език за моите сънародници от Литва. Споделям
тези предизвикателства с колеги от цяла Европа в
една динамична и насочена към хората институция
— институция на ЕС, която винаги е будна! Бих ли
препоръчала работата в ЕСП? Определено!

3

Заплащане

Основните заплати се определят в съответствие с отговорностите и
предишния опит и се преразглеждат всяка година съгласно разпоредбите на
Правилника за персонала на ЕС.

Социални
придобивки

Надбавки – служителите получават надбавки за експатриране, надбавки
за жилищни нужди и детски надбавки, според конкретните обстоятелства.
Здравно осигуряване — служителите и лицата на тяхна издръжка
получават здравна осигуровка, с незабавно действие от момента на
започване на работа, без период на изчакване за изплащането на
придобивките.
Осигуровка за неработоспособност — осигуровката за
неработоспособност поради злополука или заболяване е стандартно
обезщетение за служители.
Пенсионно осигуряване — предоставяме на служителите план за
пенсионно осигуряване, който се състои от компонент обезщетение и
компонент вноска.
Отпуск и празници — 24 дни годишен отпуск и 17 официални празнични
дни. В съответствие с определени условия има също допълнителни дни за
пътуване до мястото на произход.
Надбавка за настаняване — при определени условия на служителите,
които постъпват на работа в ЕСП от място, което е външно спрямо
местонахождението на тяхната служба, се възстановяват пътните разходи и
разходите по преместването и те получават надбавка за настаняване.
Образование — служителите могат да запишат своите деца в
Европейското училище в Люксембург.
Услуги — Достъп до паркинги, до ресторанта за персонала, до
кафетерията, до спортните съоръжения и до библиотеката.
ЕСП предлага високо качество на условията за работа, за да осигури
стабилна и здравословна работна среда (спортни съоръжения, културни
събития, конференции на интересни теми и др.)

Други услуги

Транспорт — безплатен обществен транспорт в централната част на
Люксембург, безплатни обществени велосипеди под наем и система за
съвместно ползване на автомобили.
Дистанционна работа — дистанционният достъп осигурява
възможност за работа в по-гъвкава среда.
Информация за възможност за работа за съпрузите.

Етични
принципи

Дейността на Сметната палата се базира на ценности като независимост,
почтеност, безпристрастност, професионализъм, добавена стойност, високи
постижения и ефикасност. Нашите етични правила се отнасят до всички членове
на Палатата и всички служители.
- Според тези правила ЕСП следва да функционира като обективна,
независима и професионална институция, на която заинтересованите
страни могат да имат пълно доверие. Освен това ние приехме изискванията,
определени в Етичния кодекс на ИНТОСАЙ (МСВОИ 30), и ги включихме в
нашите етични правила. Правилата имат за цел да гарантират, че всекидневните
решения на ЕСП, и при одита, и при управлението на институцията, са в
съответствие с принципите, определени в Кодекса на ИНТОСАЙ.
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