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Praca, która
naprawdę ma
znaczenie

Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym stanowi wyjątkową okazję,
by dołączyć do instytucji stojącej na straży finansów UE.
Celami Trybunału jako zewnętrznego kontrolera UE są poprawa zarządzania
finansami UE, propagowanie rozliczalności i przejrzystości oraz pełnienie funkcji
niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej.
Trybunał sprawdza, czy budżet Unii Europejskiej został prawidłowo wykonany
oraz czy środki unijne zostały zgromadzone i wydane zgodnie z prawem i z
zasadami należytego zarządzania finansami.

European Court of Auditors

Atrakcyjny
pakiet
pracowniczy

Siedziba Trybunału znajduje się w Luksemburgu. Zatrudnia on łącznie
około 1000 osób. Jako jedna z instytucji UE Trybunał oferuje konkurencyjne
wynagrodzenie i całościowy pakiet świadczeń, obejmujący urlopy i
program emerytalny, ważne na całym świecie ubezpieczenie zdrowotne dla
pracowników i osób pozostających na ich utrzymaniu oraz ubezpieczenie
na życie i na wypadek inwalidztwa. Pracownicy spełniający określone
warunki mogą korzystać z dodatkowych świadczeń zgodnie z regulaminem
pracowniczym.
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Kształcenie
i rozwój
zawodowy

Kształcenie i rozwój to nieodłączne elementy kariery zawodowej w
Europejskim Trybunale Obrachunkowym, realizowane w drodze przydzielania
ambitnych zadań, coachingu, mentoringu, a także oferowania możliwości
rozwoju w ramach Trybunału oraz poza nim. Praca w Trybunale jest
dynamiczna i zróżnicowana. Trybunał przeprowadza wizyty kontrolne o
różnorodnej tematyce, mające na celu ustalenie, gdzie i w jaki sposób
wydatkowane są środki unijne. Strategia naboru została opracowana tak, aby
zapewnić pracownikom możliwość przenoszenia się na inne stanowiska oraz
wykonywania prac związanych z różnymi obszarami polityki.
Ponadto pracownicy mają dostęp do szerokiego wachlarza możliwości
kształcenia, co motywuje do rozwoju osobistego i pozwala na bieżąco
uaktualniać wiedzę fachową i techniczną. Przez cały rok Trybunał oferuje
obowiązkowe i fakultatywne kursy dla kontrolerów i innych pracowników.

Środowisko pracy w Trybunale ma charakter otwarty i opiera się na
współpracy. Trybunał działa z poszanowaniem różnorodności w środowisku pracy,
która przyczynia się do realizacji wspólnych celów.

Jak pracujemy

- Podręczniki kontroli Trybunału zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące
przeprowadzania kontroli, opracowane zgodnie z odpowiednimi standardami
międzynarodowymi i zawodowymi oraz spełniające oczekiwane standardy jakości.
Podręczniki te dotyczą trzech głównych rodzajów kontroli (kontroli finansowej,
kontroli zgodności i kontroli wykonania zadań).
- W celu wsparcia kontrolerów w pracy na wszystkich etapach procesu
kontroli Trybunał opracował również praktyczne wytyczne dotyczące metod
kontroli. Wytyczne te stanowią uzupełnienie podręczników kontroli i zawierają
porady dla audytorów dotyczące najlepszych praktyk.
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Opinie pracowników Trybunału
ALFREDO, kontroler:
Praca w Europejskim Trybunale Obrachunkowym daje
przywilej naocznego przekonania się, w jaki sposób UE może
faktycznie wpłynąć na życie poszczególnych ludzi. To nie tylko
okazja do pracy w zróżnicowanym, wielokulturowym środowisku,
w którym kładzie się nacisk na rozwój zawodowy i osobisty; to
także szansa na praktykę w terenie, spotkanie zwykłych ludzi i
uczenie się z ich doświadczeń, dzięki czemu można przyczynić się
do budowy lepszej UE.

Portugalia

CHARLOTTA, kontroler:

Szwecja

Praca w charakterze kontrolera w Europejskim Trybunale
Obrachunkowym to międzynarodowa kariera i współpraca
z kolegami ze wszystkich państw członkowskich UE w
wielojęzycznym środowisku. Dzięki możliwości zajmowania się
różnorodnymi obszarami budżetu UE i różnymi rodzajami kontroli
stanowi ona wyzwanie, lecz także daje satysfakcję i szerokie
perspektywy kariery.

JITKA, kontroler:
W mojej pracy w Trybunale szczególnie cenię sobie
różnorodność zadań kontrolnych. Badamy szeroki wachlarz
obszarów polityki, a każda prowadzona przez nas kontrola jest
w większym lub mniejszym stopniu unikalna. Równocześnie
organizowany przez Trybunał program ASPIRE umożliwia nowym
pracownikom, takim jak ja, zdobycie doświadczenia związanego
zarówno z kontrolą finansową, jak i z kontrolą wykonania zadań
w ciągu pierwszych trzech lat pracy – doskonały początek unijnej
kariery kontrolera!

Republika
Czeska

VIKTORIJA, tłumacz:

Litwa

Jako tłumaczka w Europejskim Trybunale Obrachunkowym
codziennie staję przed wyzwaniami związanymi z tłumaczeniem
tekstów z różnorodnych dziedzin na mój język ojczysty dla
moich rodaków, Litwinów. Przed takimi samymi wyzwaniami
stoją również inni tłumacze z całej Europy, którzy pracują w
tej dynamicznej i nastawionej na ludzi instytucji – instytucji
unijnej, która nigdy nie śpi! Czy poleciłabym pracę w Trybunale?
Oczywiście!
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Wynagrodzenie

Wynagrodzenie podstawowe ustala się w zależności od zakresu obowiązków
i wcześniejszego doświadczenia. Jest ono corocznie poddawane przeglądowi
zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego UE.

Świadczenia

Dodatki – w zależności od indywidualnej sytuacji pracownicy otrzymują
dodatek zagraniczny, dodatek na gospodarstwo domowe i dodatek na dziecko.
Ubezpieczenie zdrowotne – pracownicy i spełniające określone kryteria
osoby pozostające na ich utrzymaniu korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego
od chwili zatrudnienia pracownika, bez konieczności oczekiwania na wypłatę
świadczeń.
Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – ubezpieczenie na
wypadek niezdolności do pracy z powodu wypadku lub choroby stanowi
standardowe świadczenie na rzecz pracowników.
Świadczenia emerytalne – pracownicy korzystają z programu emerytalnego
obejmującego dwa składniki: świadczenie stałe i część składkową.
Urlop i dni świąteczne – 24 dni urlopu rocznie (urlop wypoczynkowy) oraz
17 dni świątecznych. W pewnych okolicznościach pracownikowi przysługują
dodatkowe dni wolne na podróż do miejsca pochodzenia.
Świadczenia związane z zagospodarowaniem – osoby, które w celu
podjęcia pracy przenoszą się do miejsca lokalizacji ich placówki służbowej, w
określonych okolicznościach otrzymują zwrot kosztów podróży i przeprowadzki
oraz dodatek na zagospodarowanie.
Edukacja – pracownicy, którzy mają na utrzymaniu dzieci spełniające
określone warunki, mogą zapisać je do Szkoły Europejskiej w Luksemburgu.
Udogodnienia – miejsca parkingowe, stołówka pracownicza, bufet, sale do
zajęć sportowych i biblioteka.
Oferujemy bardzo dobre warunki pracy w celu zapewnienia bezpiecznego
i zdrowego środowiska pracy (sale do zajęć sportowych, imprezy kulturalne,
wykłady na interesujące tematy itd.).

Inne
udogodnienia

Środki transportu – darmowy dostęp do komunikacji publicznej w
środkowej części Luksemburga, darmowy wynajem rowerów miejskich oraz
system wspólnych dojazdów do pracy samochodem.
Telepraca – możliwość pracy w bardziej elastycznym środowisku dzięki
zdalnemu dostępowi.
Informacje na temat możliwości pracy dla małżonków pracowników.

Etyka zawodowa

Praca Trybunału opiera się na takich wartościach, jak niezależność,
uczciwość, bezstronność, profesjonalizm, dbanie o wartość dodaną, osiąganie
jak najlepszych wyników i wydajność. Wytyczne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego w zakresie etyki obowiązują wszystkich członków i
pracowników Trybunału.
- Zgodnie z wytycznymi Trybunał powinien być obiektywną, niezależną
i profesjonalną instytucją, cieszącą się pełnym zaufaniem swoich partnerów.
Trybunał przyjął także wymogi ustanowione w kodeksie etyki INTOSAI (ISSAI
30) oraz włączył je do swoich wytycznych w zakresie etyki. Wytyczne te mają
pomóc w podejmowaniu bieżących decyzji, związanych zarówno z kontrolą, jak i z
funkcjonowaniem instytucji, zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie INTOSAI.
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