Zaposlitev na Evropskem
računskem sodišču
Resnično
pomembno delo

Privlačno
nagrajevanje

Izobraževanje
in karierni razvoj

Kako opravljamo
svoje delo?

Kaj pravijo naši
sodelavci?

Mesečna plača

Ugodnosti

Ugodnosti

Etika

Zaposlitev na Evropskem računskem sodišču je izjemna priložnost, da
postanete del institucije, ki je bila ustanovljena kot varuh financ EU.

Resnično
pomembno delo

Cilj Sodišča kot neodvisnega zunanjega revizorja EU je izboljšati njeno
finančno poslovodenje, spodbujati odgovornost in preglednost ter delovati kot
neodvisni varuh finančnih interesov njenih državljanov. Sodišče preverja, ali
je izvrševanje proračuna EU potekalo pravilno in ali so bila sredstva zbrana in
porabljena zakonito ter v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.

European Court of Auditors

Privlačno
nagrajevanje

Sedež Sodišča, ki ima okoli 1000 zaposlenih, je v Luxembourgu. Sodišče kot
institucija EU ponuja konkurenčne osebne prejemke in bogat paket ugodnosti,
ki zajema dopuste, pokojninsko zavarovanje, mednarodno zdravstveno
zavarovanje za zaposlene in njihove vzdrževance, ki velja za ves svet, ter
življenjsko in invalidsko zavarovanje. V skladu s kadrovskimi predpisi lahko
imajo zaposleni, ki so do tega upravičeni, dodatne ugodnosti.

1

Izobraževanje
in karierni
razvoj

Izobraževanje in razvoj sta sestavna dela karierne poti na Evropskem
računskem sodišču in zajemata opravljanje zahtevnih nalog, coaching,
mentorstvo ter možnosti za razvoj, ki obstajajo na Sodišču ali zunaj njega. Delo
na Sodišču je dinamičen proces, naloge so raznolike, na zanimivih revizijskih
obiskih pa se ugotavlja, kje in kako se porabi denar EU. Politika zaposlovanja
Sodišča je zasnovana tako, da zaposlenim omogoča menjavo delovnih mest in
možnost dela na številnih različnih področjih.
Zaposleni imajo na voljo tudi široko paleto možnosti za izobraževanje,
ki spodbujajo njihov osebnostni razvoj in jim omogočajo izboljšanje in
posodobitev njihovega strokovnega in poklicnega znanja ter izkušenj. Obvezni
tečaji za revizorje in druge zaposlene ter prostovoljni tečaji potekajo vse leto.

Delovno okolje Sodišča temelji na odprtosti in sodelovanju. Dejavno sprejemamo
raznolikost pri načinih skupnega dela in prispevanja k skupnim ciljem.

Kako
opravljamo
svoje delo?

– Naši revizijski priročniki vsebujejo natančna navodila za izvajanje revizij in
odražajo ustrezne mednarodne in strokovne standarde ter pričakovano kakovost.
Sodišče ima priročnike za tri glavne vrste revizij (revizije računovodskih izkazov,
revizije skladnosti in revizije smotrnosti poslovanja).
– Za pomoč revizorjem pri njihovem delu v različnih fazah revizijskega postopka
smo pripravili tudi praktične smernice o revizijskih metodah, ki dopolnjujejo
revizijske priročnike, revizorjem pa služijo kot nasveti glede najboljših praks.
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Kaj pravijo naši sodelavci?

ALFREDO, revizor:
Delo na Sodišču vam omogoča, da spoznate, kako lahko
EU resnično izboljša življenja ljudi. To ni le priložnost za delo v
raznolikem, medkulturnem okolju, pri katerem sta poudarjena
poklicni in osebni razvoj, temveč je tudi možnost za delo na
terenu z vsakdanjimi ljudmi in za učenje iz njihovih izkušenj, tako
da lahko skupaj ustvarjamo boljšo EU.

Portugalska

CHARLOTTA, revizorka:

Švédska

Delo revizorja na Evropskem računskem sodišču pomeni
mednarodno kariero in delo v večjezičnem okolju s sodelavci iz
vseh držav članic EU. Zaradi možnosti dela na različnih področjih
proračuna EU in pri različnih vrstah revizij je to intelektualno
zahtevna, a hkrati izpolnjujoča zaposlitev s širokimi kariernimi
možnostmi.

JITKA, revizorka:
Pri delu na Evropskem računskem sodišču mi je zlasti všeč
raznolikost revizijskih nalog. Pregledujemo celo vrsto politik,
vse revizije, ki jih izvedemo, pa so bolj ali manj enkratne. Pri
tem program ASPIRE, ki ga uporabljamo na Sodišču, omogoča
novincem, kot sem jaz, da si v prvih treh letih zaposlitve pridobijo
izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov in smotrnosti
poslovanja, kar je odličen začetek kariere za revizorje EU.

Češka

VIKTORIJA, prevajalka:
Kot prevajalka na Evropskem računskem sodišču prevajam
besedila z različnih področij v svoj materni jezik za svoje
sonarodnjake Litovce, tako da je zame vsak dan nov izziv.
Delim si ga s kolegi iz vse Evrope v instituciji, ki je dinamična
in osredotočena na ljudi: institucija EU, ki nikoli ne spi! Bi
priporočila delo na Sodišču? Vsekakor.
Litva
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Mesečna plača

Osnovne plače se izračunajo glede na odgovornost in predhodne izkušnje in
se letno pregledujejo, kot določajo kadrovski predpisi EU.

Ugodnosti

Dodatki: zaposleni prejmejo, glede na posameznikove okoliščine, izselitveni
dodatek, gospodinjski dodatek in otroški dodatek.
Zdravstveno zavarovanje: zaposleni in njihovi vzdrževanci, ki so do tega
upravičeni, so zdravstveno zavarovani od začetka trajanja zaposlitve, brez
čakalnega obdobja za izplačilo pravic.
Zavarovanje za primer delovne nesposobnosti: zavarovanje za primer
delovne nesposobnosti zaradi nesreče ali bolezni je standardna pravica
zaposlenih.
Pokojnina: zaposleni so vključeni v sistem pokojninskega zavarovanja, ki
sestoji iz vnaprej določenih pravic in vnaprej določenih prispevkov.
Dopust in prazniki: 24 dni (letnega) dopusta in 17 dela prostih dni ter pod
določenimi pogoji dodatni dnevi za potovanje do matičnega kraja.
Nadomestilo za nastanitev: pod določenimi pogoji prejmejo zaposleni, ki
prihajajo iz drugega kraja, kot je kraj zaposlitve, naslednje dodatke: povračilo
stroškov za potovanje in stroškov selitve ter nadomestilo za nastanitev.
Izobraževanje: vzdrževani otroci zaposlenih lahko obiskujejo Evropsko šolo
v Luksemburgu.
Infrastruktura: možnost uporabe garaž, restavracije za zaposlene, kavarne,
knjižnice in športnih prostorov.
Dobri delovni pogoji na Sodišču zagotavljajo varno in zdravo delovno
okolje (športne prostore, kulturne dogodke, konference o zanimivih
temah itd.).

Druge
ugodnosti

Prevoz: brezplačen javni prevoz v mestu Luxembourg, brezplačna izposoja
občinskih koles in sistem za delitev prevoza z avtomobili.
Delo na daljavo: oddaljeni dostop omogoča delo v bolj fleksibilnem okolju.
Informacije o zaposlitvenih možnostih za zakonce.

Naše delo temelji na vrednotah neodvisnosti, integritete, nepristranskosti,
profesionalizma, dodane vrednosti, odličnosti in učinkovitosti. Etične smernice
Sodišča veljajo za vse člane Sodišča in zaposlene.

Etika

– Te smernice določajo, da mora biti Sodišče objektivna, neodvisna in
strokovna institucija, ki ji lahko deležniki povsem zaupajo. Sodišče je sprejelo
tudi zahteve iz etičnega kodeksa organizacije INTOSAI (ISSAI 30) in jih vključilo
v svoje etične smernice, ki naj bi pomagale zagotoviti, da so vsakodnevne
odločitve Sodišča v zvezi z revidiranjem in pri vodenju institucije skladne z
načeli, ki jih določa kodeks organizacije INTOSAI.
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