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Práca, ktorá má
skutočný význam

Práca na Európskom dvore audítorov (EDA) je jedinečnou príležitosťou byť
súčasťou inštitúcie, ktorá bola vytvorená, aby sa stala ochrancom európskych
financií.
Ako nezávislý externý audítor EÚ je našim cieľom zlepšovať finančné
hospodárenie, presadzovať povinnosť zodpovedať sa a transparentnosť a konať
ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ. Overujeme, či sa
rozpočet EÚ správne plní a či sa finančné prostriedky EÚ vyberajú a vynakladajú
zákonným spôsobom a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

European Court of Auditors

Atraktívny
balík výhod

EDA sídli v Luxembursku a má spolu približne 1 000 zamestnancov. Ako
európska inštitúcia ponúkame konkurencieschopný plat a komplexný balík
výhod, ktorý zahŕňa dovolenku a plán dôchodkového zabezpečenia, zdravotné
poistenie do celého sveta pre zamestnancov a od nich závislé osoby, životné
poistenie a poistenie v invalidite. Oprávneným zamestnancom môžu byť
poskytnuté dodatočné výhody, ako sa stanovuje v služobnom poriadku.
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Vzdelávanie
a kariérny
rozvoj

Vzdelávanie a rozvoj sú neoddeliteľnou súčasťou kariéry na Európskom
dvore audítorov. Uskutočňuje sa prostredníctvom náročných úloh, odborného
vedenia, mentorstva a interných i externých príležitostí na rozvoj. Práca na EDA
je dynamický proces, úlohy sú rôznorodé a cieľom rozmanitých audítorských
návštev je zistiť, kde a ako sa vynakladajú peniaze EÚ. Naša politika v oblasti
prijímania zamestnancov je navrhnutá tak, aby sa zabezpečilo, že zamestnanci
sa môžu presúvať v rámci jednotlivých pracovných pozícií a majú možnosť
pracovať v rôznych oblastiach politiky.
Zamestnanci majú okrem toho obrovské množstvo príležitostí na
vzdelávanie, čím sa podporuje ich osobný rozvoj a zlepšujú a aktualizujú sa
ich technické a odborné znalosti. Dvor audítorov v priebehu roka organizuje
povinné kurzy pre audítorov a všetkých ostatných zamestnancov, ako aj
nepovinné kurzy.

Naše pracovné prostredie je otvorené a založené na spolupráci. Pri práci aktívne
vítame rozmanitosť v spôsobe, akým spolupracujeme a prispievame k našim
spoločným cieľom.

Ako
pracujeme?

– Naše audítorské príručky obsahujú podrobné pokyny na vykonávanie
auditov; zohľadňujú príslušné medzinárodné a odborné štandardy a očakávanú
kvalitu. Máme príručky, ktoré sa týkajú troch hlavných typov auditu (finančný audit,
audit zhody a audit výkonnosti).
– Vypracovali sme tiež praktické usmernenia k audítorským metódam na
podporu činnosti našich audítorov v rôznych etapách procesu vykonávania auditu.
Tieto usmernenia dopĺňajú audítorské príručky a poskytujú našim audítorom rady
týkajúce sa osvedčených postupov.
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Čo hovoria naši zamestnanci

ALFREDO, audítor:
Vďaka práci na EDA máte výnimočnú príležitosť pozrieť sa
na to, ako môže EÚ skutočne zmeniť životy ľudí. Nie je to len
príležitosť pracovať v rozmanitom multikulturálnom prostredí,
v ktorom sa kladie dôraz na profesionálny a osobný rozvoj, je to
aj šanca zájsť do terénu, stretnúť obyčajných ľudí a učiť sa z ich
skúseností, aby sme mohli pomôcť vybudovať lepšiu EÚ.

Portugalsko

CHARLOTTA, audítorka:

Švédsko

Pracovať na Európskom dvore audítorov znamená
medzinárodnú kariéru, prácu s kolegami zo všetkých členských
štátov EÚ vo viacjazyčnom prostredí. To, že mám príležitosť
pracovať v rámci rôznych oblastí rozpočtu EÚ a rozličných typov
auditu, robí túto prácu náročnú a užitočnú s dobrou perspektívou
kariérneho rastu.

JITKA, audítorka:
Na mojej práci na Európskom dvore audítorov sa mi najviac
páči rozmanitosť našich audítorských úloh. Zaoberáme sa
širokou škálou oblastí politiky a každý audit, ktorý realizujeme,
je viac-menej jedinečný. Program ASPIRE vytvorený Dvorom
audítorov zároveň umožňuje novým zamestnancom, ako som
ja, získať počas prvých troch rokov v zamestnaní skúsenosti v
oblasti finančného auditu i auditu výkonnosti – a to je skvelý štart
audítorskej kariéry v EÚ!

Česká
republika

VIKTORIJA, prekladateľka:

Litva

Ako prekladateľka na Európskom dvore audítorov sa každý
deň stretávam s výzvami a pre svojich litovských krajanov
prekladám do materinského jazyka texty týkajúce sa širokej škály
tematických oblastí. Túto úlohu zdieľam spolu s kolegami z celej
Európy v dynamickej inštitúcii zameranej na ľudí: je to inštitúcia
EÚ, ktorá nikdy nespí! Odporučila by som prácu na EDA? Určite!
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Platové
podmienky

Základné platy sú stanovené podľa miery povinností a predchádzajúcich
skúseností a každoročne sa prehodnocujú, ako sa stanovuje v služobnom
poriadku EÚ.

Výhody

Príspevky – zamestnanci dostávajú príspevok na expatriáciu, na domácnosť
a na deti v závislosti od individuálnych okolností.
Zdravotné poistenie – zamestnanci a ich oprávnené závislé osoby získavajú
zdravotné poistenie s okamžitým účinkom ku dňu začiatku svojho zamestnania
bez čakacieho obdobia na výplatu výhod.
Poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti – nemocenské a úrazové
poistenie je štandardnou výhodou zamestnancov.
Starobný dôchodok – zamestnancom poskytujeme plán dôchodkového
zabezpečenia pozostávajúci zo stanovenej zložky výhod a stanovenej zložky
príspevku.
Dovolenka a sviatky – 24 dní (ročnej dovolenky) plus 17 štátnych sviatkov.
Podľa stanovených podmienok je možné čerpať aj dodatočné dni na cestu do
miesta pôvodu.
Príspevok na usadenie – za určitých podmienok sa zamestnancom, ktorí
nastúpili z iného miesta výkonu práce, preplácajú cestovné výdavky a výdavky
na sťahovanie a dostávajú príspevok na usadenie.
Vzdelávanie – zamestnanci s oprávnenými závislými deťmi môžu svoje deti
zapísať do Európskej školy v Luxembursku.
Príslušenstvo – prístup na parkovacie plochy, do zamestnaneckých
reštaurácií, kaviarní, do športových zariadení a knižníc.
Ponúkame kvalitné pracovné podmienky na zabezpečenie riadneho a
zdravého pracovného prostredia (športové zariadenia, kultúrne podujatia,
konferencie na zaujímavé témy atď.)

Ďalšie
možnosti

Doprava: bezplatná verejná doprava v centre Luxemburgu, bezplatný
prenájom mestských bicyklov a systém spoločného cestovania autom (carpooling).
Práca na diaľku: pripojenie na diaľku poskytuje príležitosť pracovať vo
flexibilnejšom prostredí.
Informácie o pracovných príležitostiach pre manželky / manželov.

Naša práca vychádza z hodnôt nezávislosti, čestnosti, nestrannosti,
odbornosti, pridanej hodnoty, excelentnosti a efektívnosti. Naše etické
usmernenia sa vzťahujú na všetkých členov a zamestnancov.

Etika

– V týchto usmerneniach sa stanovuje, že EDA by mal byť objektívnou,
nezávislou a profesionálnou inštitúciou, ktorej môžu zúčastnené strany
plne dôverovať. Prijali sme taktiež požiadavky stanovené v Etickom kódexe
organizácie INTOSAI (ISSAI 30) a zahrnuli sme ich do svojich etických
usmernení. Cieľom našich usmernení je pomôcť zabezpečiť, aby naše
každodenné rozhodnutia v oblasti auditu i riadenia inštitúcie boli v súlade so
zásadami stanovenými v kódexe organizácie INTOSAI.
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