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Et job,  
der faktisk 
gør en forskel

En attraktiv 
pakke

At arbejde i Den Europæiske Revisionsret er en enestående mulighed for at 
være en del af en institution, der er oprettet for at beskytte EU’s finanser.

Som EU’s uafhængige eksterne revisor er det vores mål at forbedre EU’s 
økonomiske forvaltning, fremme ansvarlighed og gennemsigtighed og agere som 
den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle interesser. Vi kontrollerer, 
om EU-budgettet er blevet gennemført korrekt, og om EU-midlerne er blevet 
opkrævet og anvendt lovligt og i overensstemmelse med principperne for 
forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Revisionsretten har hjemsted i Luxembourg og har i alt ca. 1000 
ansatte. Som EU-institution tilbyder vi konkurrencedygtige lønninger og en 
omfattende godtgørelsespakke, der blandt andet omfatter orlovsordninger, en 
pensionsordning, sygesikringsdækning over alt i verden for ansatte og deres 
ydelsesberettigede pårørende samt livs- og invaliditetsforsikring. Ansatte kan 
eventuelt have ret til flere ydelser og tillæg, jf. personalevedtægten.

European Court of Auditors
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Hvordan  
arbejder vi? 

Vores arbejdsmiljø er åbent og samarbejdsorienteret. Vi støtter aktivt 
mangfoldighed med hensyn til, hvordan vi arbejder sammen og bidrager til vores 
fælles mål. 

- Vores revisionshåndbøger indeholder detaljerede instrukser om 
gennemførelse af revisioner. De afspejler de relevante internationale og faglige 
standarder og den forventede kvalitet. Vi har håndbøger om de tre vigtigste 
revisionstyper (finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision). 

- Vi har også opstillet praktiske retningslinjer for revisionsmetoder til brug 
for revisorerne på de forskellige stadier af revisionsprocessen. Disse retningslinjer 
supplerer revisionshåndbøgerne og giver revisorerne råd om bedste praksis.

Uddannelse og 
karriereudvikling

Uddannelse og udvikling er en integreret del af en karriere i Den Europæiske 
Revisionsret. Det sker i form af udfordrende opgaver, coaching, mentorordninger 
og interne og eksterne udviklingsmuligheder. At arbejde i Revisionsretten er 
en dynamisk proces. Opgaverne er varierede, og der aflægges revisionsbesøg 
mange forskellige steder med det formål at fastslå, hvor og hvordan EU-midlerne 
anvendes. Vores ansættelsespolitik er udformet, så det sikres, at de ansatte kan 
skifte mellem stillinger og har mulighed for at arbejde inden for en lang række 
forskellige politikområder.

Personalet har endvidere adgang til et bredt uddannelsesudbud, der fremmer 
deres personlige udvikling og sætter dem i stand til at styrke og ajourføre deres 
tekniske og faglige ekspertise. I løbet af året afholdes der såvel obligatoriske som 
ikke-obligatoriske kurser for revisorer og alle øvrige ansatte.
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Hvad siger vores ansatte?

CHARLOTTA, revisor:

At arbejde som revisor i Den Europæiske Revisionsret er 
ensbetydende med en international karriere, hvor man arbejder 
med kolleger fra alle EU’s medlemsstater i et flersproget miljø. 
Muligheden for at arbejde med forskellige områder af EU-
budgettet og forskellige typer revision gør det til et udfordrende 
og givende job med brede karrieremuligheder. 

VIKTORIJA, oversætter:

Som oversætter i Den Europæiske Revisionsret møder jeg 
udfordringer hver dag, når jeg oversætter tekster om forskellige 
emner til mit modersmål for mine litauisktalende landsmænd. 
Jeg deler denne udfordring med kolleger fra hele Europa i en 
dynamisk institution, som sætter mennesker i centrum: En EU-
institution, der aldrig sover! Jeg kan helt sikkert anbefale at 
arbejde i Den Europæiske Revisionsret!

ALFREDO, revisor:

At arbejde i Den Europæiske Revisionsret giver dig et 
privilegeret indblik i, hvordan EU kan gøre en reel forskel i 
menneskers liv. Det er ikke blot en mulighed for at arbejde i et 
mangfoldigt multikulturelt miljø, hvor der lægges vægt på faglig 
og personlig udvikling. Det giver også mulighed for at komme ud i 
marken, møde almindelige mennesker og lære af deres erfaringer, 
så vi kan bidrage til at bygge et bedre EU.

JITKA, revisor:

Noget af det, jeg bedst kan lide ved at arbejde i 
Revisionsretten, er de varierende revisionsopgaver. Vi undersøger 
en bred vifte af politikområder, og hver revision er mere eller 
mindre unik. Samtidig giver Revisionsrettens ASPIRE-program nye 
medarbejdere som mig mulighed for at opnå erfaring med både 
finansiel revision og forvaltningsrevision inden for de første tre år 
- en fantastisk start på en EU-karriere som revisor! 

Litauen

Portugal

Tjekkiske 
Republik

Sverige
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Løn Grundlønnen fastsættes på grundlag af ansvarsområder og tidligere erfaring 
og ajourføres hvert år som fastsat i EU’s personalevedtægt. 

Ydelser

Tillæg – de ansatte modtager udlandstillæg, husstandstillæg og børnetilskud 
på grundlag af deres individuelle forhold.

Sygeforsikring – de ansatte og deres ydelsesberettigede pårørende er 
omfattet af sygesikringsordningen med virkning fra starten af deres ansættelse 
uden karenstid.

Forsikring mod uarbejdsdygtighed – en uarbejdsdygtighedsforsikring i 
tilfælde af ulykke eller sygdom er et standardgode for de ansatte. 

Pension – de ansatte er omfattet af en pensionsordning, der består af en 
ydelsesdel og en bidragsdel.

Fridage og ferie – 24 feriedage (årlig ferie) plus 17 helligdage. På visse 
betingelser er der også ekstra dage til rejser til hjemstedet. 

Bosættelsesgodtgørelse – på visse betingelser kan ansatte, der rekrutteres 
udefra, få godtgjort deres rejse- og flytteudgifter og modtage bosættelsespenge.

Uddannelse – ansatte med børn, som de har forsørgerpligt overfor, kan 
indskrive dem på Europaskolen i Luxembourg.

Faciliteter – adgang til parkeringsarealer, personalerestauranten, cafeteriet, 
sports- og biblioteksfaciliteter.

Vi tilbyder arbejdsvilkår af høj kvalitet og et forsvarligt og sundt 
arbejdsmiljø (sportsfaciliteter, kulturelle arrangementer, konferencer om 
interessante emner mv.)

Andre  
faciliteter

Transport: Gratis offentlig transport i Luxembourg by, gratis kommunal 
cykeludlejning og en samkørselsordning.

Telearbejde: Fjernadgang med mulighed for et mere fleksibelt arbejdsmiljø. 

Oplysninger om beskæftigelsesmuligheder for ægtefæller.

Etik

Vores arbejde er baseret på følgende værdier: uafhængighed, integritet, 
upartiskhed, professionalisme, merværdi, topkvalitet og produktivitet. Vores 
etiske retningslinjer gælder for alle medlemmer og ansatte.

- Ifølge disse retningslinjer skal Revisionsretten være en objektiv, uafhængig 
og professionel institution, som dens interessenter kan have fuld tillid til. Vi 
overholder også de krav, der er fastsat i INTOSAI’s etiske regler(ISSAI 30), og har 
indført dem i vores etiske retningslinjer. Vores retningslinjer skal hjælpe med at 
sikre, at Revisionsrettens daglige beslutninger både med hensyn til revision og i 
forbindelse med institutionens drift, er i overensstemmelse med de principper, 
der er fastlagt i INTOSAI’s regler. 


