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Euroopa Kontrollikojas töötamine on erakordne võimalus osaleda Euroopa
rahaliste vahendite kaitseks loodud asutuse töös.

Töö, mis on
tõeliselt oluline

ELi sõltumatu välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi
finantsjuhtimist, edendab aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning
tegutseb liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Kontrollikoda
kontrollib, kas Euroopa Liidu eelarvet on korrektselt täidetud ning ELi vahendeid
kogutud ja kasutatud seaduslikult ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise
põhimõtetega.

European Court of Auditors

Atraktiivne pakett

Kontrollikoda asub Luxembourgis ja seal töötab ligi 1000 inimest.
Euroopa Liidu institutsioonina pakume me konkurentsivõimelist palka
ja soodustuste paketti, mis hõlmab puhkuseid ja pensioniskeemi,
ülemaailmset haiguskindlustust personalile ja nende ülalpeetavatele, elu- ja
invaliidsuskindlustust. Nõuetele vastavatele töötajatele võimaldatakse ka
muid hüvesid vastavalt personalieeskirjadele.
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Õppimine ja
karjäärivõimalused

Õppimine ja enesearendus on Euroopa Kontrollikojas töötamisel olulisel
kohal. See toimub väljakutseid pakkuvate tööülesannete, juhendamise, ning
nii majasiseste kui -väliste arenguvõimaluste kaudu. Euroopa Kontrollikojas
töötamine on dünaamiline, ülesanded on mitmekesised ja eri valdkondi
hõlmavate auditikülastuste käigus uuritakse, kus ja kuidas kasutatakse
ELi vahendeid. Kontrollikoja värbamispoliitika on kavandatud selliselt, et
võimaldada töötajatel ametikohti vahetada ning anda neile võimalus töötada
eri poliitikavaldkondades.
Lisaks on töötajatel tänu mitmesugustele koolitustele mitmeid
võimalusi isiklikuks arenguks ning oma tehniliste ja ametialaste teadmiste
parandamiseks ja ajakohastamiseks. Kogu aasta vältel pakutakse audiitoritele
ja muudele töötajatele nii kohustuslikke kui vabatahtlikke kursusi.

Kontrollikoja töökeskkond on avatud ja koostöövalmis. Hindame oma
koostöös mitmekesisust ja anname igaüks oma panuse ühiste eesmärkide
saavutamiseks.

Kuidas me
töötame

– Kontrollikoja auditikäsiraamatud sisaldavad üksikasjalikke juhiseid
auditite läbiviimiseks kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste ja ametialaste
standardite ning oodatava kvaliteediga. Auditikäsiraamatud katavad kolm
peamist auditiliiki (finantsaudit, vastavusaudit ja tulemusaudit).
– Kontrollikoda on välja töötanud ka auditimeetodite praktilised juhised,
millele audiitorid auditiprotsessi eri etappides toetuda saavad. Juhised täiendavad
auditikäsiraamatuid ning annavad audiitoritele nõu parimate tavade osas.
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Mida ütlevad meie töötajad

ALFREDO, audiitor:
Euroopa Kontrollikojas töötamine annab erakordse võimaluse
näha, kuidas EL saab inimeste elu paremaks muuta. See pole
pelgalt võimalus töötada mitmekultuurilises keskkonnas, kus
pannakse rõhku professionaalsele ja personaalsele arengule, vaid
annab ka võimaluse käia audititel, kohtuda tavaliste inimestega
ja õppida nende kogemusest, et rajada parem Euroopa Liit.

Portugal

CHARLOTTA, audiitor:

Rootsi

Euroopa Kontrollikojas audiitorina töötamine tähendab
rahvusvahelist karjääri ja töötamist kolleegidega kõikidest ELi
liikmesriikidest mitmekeelses keskkonnas. Võimalus töötada
mitmesuguste ELi eelarve valdkondade ja eri audititega
teeb mu töö huvitavaks ja rahuldust pakkuvaks ning avab
karjäärivõimalused.

JITKA, audiitor
Kontrollikojas töötamise juures meeldib mulle eriti
auditiülesannete mitmekesisus. Me uurime mitmesuguseid
poliitikavaldkondi ning iga audit on ainulaadne. Samal ajal
võimaldab kontrollikoja ASPIRE-programm minusugustel
uustulnukatel esimesel kolmel tööaastal saada kogemusi nii
finants- kui tulemusauditite tegemisel, mis on ELi karjääri jaoks
suurepärane algus.

Tšehhi
Vabariik

VIKTORIJA, tõlkija:

Leedu

Töö tõlkijana Euroopa Kontrollikojas pakub mulle iga päev
väljakutseid, sest tõlgin tekste eri valdkondadest oma emakeelde
Leedu kaasmaalaste jaoks. Seda väljakutset jagavad minuga
kolleegid üle terve Euroopa dünaamilises ja inimesi hindavas
institutsioonis: Euroopa Kontrollikojas. Kas soovitaksin töötamist
Euroopa Kontrollikojas? Muidugi!
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Töötasu

Põhipalk määratakse kindlaks vastutuse ja eelnevate kogemuste alusel ning
vaadatakse igal aastal üle vastavalt ELi personalieeskirjadele.

Hüvitised

Toetused - töötajad saavad kodumaalt lahkumise toetust,
majapidamistoetust ja ülalpeetava lapse toetust, sõltuvalt individuaalsetest
tingimustest.
Tervisekindlustus - töötajad ja nende ülalpeetavad saavad
tervisekindlustuse, mis hakkab kehtima tööleasumise hetkest ilma
ooteperioodita hüvitise väljamaksmisel.
Töövõimetushüvitis - töövõimetuskindlustus õnnetuste ja haiguste puhuks
kuulub töötajate standardhüvitiste alla.
Pensionihüvitis - kontrollikoja töötajad saavad pensioniskeemi, mis sisaldab
kindlaksmääratud hüvitise osa ja kindlaksmääratud sissemakse osa.
Puhkus ja puhkepäevad - 24 puhkusepäeva (põhipuhkus) ja 17 riigipüha.
Sõltuvalt olukorrast lisapäevad päritoluriiki reisimiseks.
Sisseseadmistoetus - teatud tingimustel hüvitatakse väljastpoolt
teenistuskohta tööle tulevatele töötajatele reisi- ja kolimiskulud ning
makstakse sisseseadmistoetust.
Haridus - töötajad, kel on hüvitise saamise nõuetele vastavad ülalpeetavad
lapsed, võivad lapsed panna kirja Euroopa kooli.
Teenused - juurdepääs autoparklatele, töötajate sööklale, kohvikule,
spordiruumidele ja raamatukogule.
Pakume häid töötingimusi, mis tagavad toimiva ja tervisliku
töökeskkonna (spordivõimalused, kultuurisündmused, konverentsid
huvitavatel teemadel jne).

Muud
eelised

Transport: tasuta ühistransport Luksemburgi keskosas, tasuta linnarataste
rent ja autode ühiskasutussüsteem.
Kaugtöö: kaugjuurdepääs võimaldab töötada paindlikumas keskkonnas.
Teave abikaasade töövõimaluste kohta.

Euroopa Kontrollikoja töö põhineb meie väärtustel: sõltumatus, ausus,
erapooletus, professionaalsus, lisaväärtuse loomine, pädevus ja tõhusus.
Kontrollikoja eetikajuhised kehtivad kõikidele liikmetele ja töötajatele.

Eetika

– Juhistes sätestatakse, et kontrollikoda peab olema objektiivne, sõltumatu
ja professionaalne institutsioon, mida sidusrühmad saavad täiel määral
usaldada. Kontrollikoda on võtnud vastu INTOSAI eetikakoodeksiga (ISSAI 30)
kehtestatud nõuded ja lisanud need oma eetikajuhistesse. Eetikajuhiste eesmärk
on aidata tagada, et meie igapäevased otsused nii auditeerimisel kui asutuse
juhtimisel oleksid kooskõlas INTOSAI eetikakoodeksiga.
4

