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Posao na Europskom revizorskom sudu (Sud) izvanredna je prilika za rad u
instituciji koja je osnovana s ciljem zaštite financijskih sredstava EU-a.
Kao neovisnom vanjskom revizoru EU-a cilj nam je doprinijeti unaprjeđivanju
financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te
djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana EU-a. Provjeravamo
je li izvršavanje proračuna EU-a pravilno te jesu li prikupljanje i potrošnja
sredstava EU-a zakoniti i usklađeni s načelima dobrog financijskog upravljanja.

European Court of Auditors

Privlačan paket
pogodnosti

Sud ima sjedište u Luxembourgu i zapošljava približno 1000 djelatnika.
Kao jedna od institucija Europske unije nudimo privlačna primanja i opsežan
paket pogodnosti u koji se ubrajaju dopust i mirovinsko osiguranje, zdravstveno
osiguranje valjano u cijelom svijetu koje pokriva osoblje i njihove uzdržavanike,
životno osiguranje i osiguranje u slučaju nastanka invalidnosti. Osoblju koje
ispunjava određene uvjete propisane Pravilnikom o osoblju mogu se odobriti i
dodatne pogodnosti.
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Učenje i
profesionalno
napredovanje

Karijera na Europskom revizorskom sudu nužno uključuje učenje i
napredovanje, a to se ostvaruje obavljanjem zahtjevnih, ali zanimljivih radnih
zadataka, podučavanjem, mentoriranjem te prilikama za napredovanje koje se
pružaju i unutar i izvan Suda. Rad na Sudu dinamičan je proces, radni zadatci
su raznovrsni, a revizijski posjeti u raznoraznim područjima provode se s ciljem
da se utvrdi gdje i kako se troše sredstva EU-a. Cilj je politike zapošljavanja koju
primjenjujemo zajamčiti osoblju mogućnost prelaska s jednog radnog mjesta
na drugo te priliku za rad u više različitih područja politike.
Osim toga, osoblje ima pristup velikom broju prilika za učenje koje ih potiču
na osobno napredovanje i omogućuju im da poboljšaju i unaprijede tehničko i
profesionalno znanje. Revizori i sve ostalo osoblje moraju prisustvovati obveznim
edukacijama, a tijekom cijele godine organiziraju se i izborne edukacije.

Radna okolina otvorena je i potiče na suradnju. Aktivno prihvaćamo različite
načine suradnje i doprinosimo zajedničkim ciljevima.

Naš način rada

– Naši revizijski priručnici sadržavaju podrobne upute za provedbu revizija i
u njima se odražavaju odgovarajući međunarodni i stručni standardi te očekivana
razina kvalitete. U njima su obrađene tri glavne vrste revizija (financijska revizija,
revizija usklađenosti i revizija uspješnosti).
– Također smo izradili praktične smjernice o revizijskim metodama
kao pomoć revizorima u svim fazama rada na procesu revizije. Te smjernice
nadopunjuju revizijske priručnike i sadržavaju savjete za revizore s dobrim
primjerima iz prakse.
2

Mišljenje našeg osoblja

ALFREDO, revizor:
Posao na Sudu daje vam povlašteni uvid u to kako EU stvarno
utječe na živote ljudi. Ne samo da je riječ o prilici za rad u
raznolikom višekulturnom okruženju u kojem se vodi računa o
profesionalnom i osobnom napredovanju nego i o prigodi da se
otiđe na teren, upozna obične ljude i uči iz njihovih iskustava kako
bismo doprinijeli izgradnji boljega EU-a.

Portugal

CHARLOTTA, revizorica:
Posao revizorice na Europskom revizorskom sudu omogućuje
mi međunarodnu karijeru te rad s kolegama iz svih država
članica EU-a u višejezičnom okruženju. Zbog prilike da radim na
različitim područjima proračuna EU-a i raznovrsnim revizijama
ovaj je posao zanimljiv i ispunjava moja očekivanja te nudi široke
mogućnosti napredovanja.
Švedska

JITKA, revizorica:
Ono što mi se posebno sviđa u radu na Sudu raznolikost je
naših revizijskih zadataka. Ispitujemo široki spektar područja
politike te je svaka revizija koju provodimo manje ili više
jedinstvena. Istodobno, osobe koje su tek počele raditi na
Sudu, kao što sam ja, zahvaljujući njegovu programu „ASPIRE”
mogu steći iskustvo i u financijskoj reviziji i u reviziji uspješnosti
tijekom prve tri godine na poslu – odličan početak za revizorsku
karijeru u EU-u!

Češka
Republika

VIKTORIJA, prevoditeljica:

Litva

Posao prevoditeljice na Europskom revizorskom sudu
svakodnevni je izazov jer prevodim tekstove o vrlo raznolikim
temama kako bi bili dostupni mojim sugrađanima na mom
materinskom, litavskom jeziku. Isto rade i kolege iz cijele
Europske unije zaposlene u ovoj dinamičnoj instituciji u kojoj se
vodi računa o ljudima – instituciji EU-a koja nikada ne spava! Bih
li preporučila rad na Sudu? Svakako!
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Plaća

Osnovna plaća određuje se u skladu s razinom odgovornosti i prethodnim
iskustvom te se svake godine usklađuje, kako je propisano Pravilnikom o osoblju EU-a.

Pogodnosti

Naknade – osoblju se isplaćuju naknada za život u inozemstvu, naknada za
kućanstvo i naknada za uzdržavanu djecu, ovisno o pojedinačnim okolnostima.
Zdravstveno osiguranje – osoblje i njihovi uzdržavanici koji ispunjavaju
propisane uvjete zdravstveno su osigurani od samoga početka rada osoblja,
bez ikakve odgode do uplate doprinosa.
Osiguranje u slučaju nesposobnosti za rad – osiguranje od nesposobnosti
za rad u slučaju nesreće ili bolesti osnovna je pogodnost djelatnika.
Mirovinsko osiguranje – naše je osoblje uključeno u mirovinski sustav koji
se sastoji od unaprijed utvrđenih pogodnosti i unaprijed utvrđenih doprinosa.
Dopust – 24 dana godišnjeg odmora i 17 dana praznika. Pod određenim
uvjetima odobravaju se i dodatni dani za putovanje u matičnu zemlju.
Naknada za nastanjenje – pod određenim se uvjetima novom osoblju s
prethodnim prebivalištem izvan mjesta zaposlenja nadoknađuju putni troškovi
i troškovi preseljenja te im se isplaćuje naknada za nastanjenje.
Obrazovanje – djelatnici koji imaju uzdržavanu djecu koja ispunjavaju
propisane uvjete mogu ih upisati u Europsku školu u Luxembourgu.
Dodatni sadržaji – pristup garažnim parkiralištima, restoranu za osoblje,
kafeteriji, sportskoj dvorani i knjižnici.
Kako bismo zajamčili kvalitetno i zdravo radno okruženje, nudimo
izvrsne radne uvjete (sportske sadržaje, kulturna događanja, konferencije o
zanimljivim temama i sl.)

Dodatne
pogodnosti

Prijevoz: besplatan javni prijevoz u središnjem Luksemburgu, besplatno
korištenje gradskim biciklima i sustav zajedničke vožnje automobilom.
Rad od kuće: pristup na daljinu koji omogućuje rad u prilagodljivijem okruženju.
Informacije o prilikama za zapošljavanje za supružnike.

Naš se rad temelji na vrijednostima neovisnosti, integriteta, nepristranosti,
stručnosti, dodane vrijednosti, izvrsnosti i učinkovitosti. Naše se etičke
smjernice primjenjuju na sve članove i osoblje Suda.

Etička načela

– U njima stoji da Sud treba biti objektivna, neovisna i stručna institucija
u koju zainteresirane strane mogu imati puno povjerenje. Također smo usvojili
pravila propisana etičkim kodeksom INTOSAI-ja (ISSAI 30) i ugradili ih u vlastite
etičke smjernice. Smjernicama se želi zajamčiti da su naše svakodnevne odluke
u vezi s revizijama i upravljanjem institucijom u skladu s načelima utvrđenima
u kodeksu INTOSAI-ja.
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