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Ett jobb som  
verkligen  
betyder något

Ett attraktivt 
förmånspaket

Ett arbete vid Europeiska revisionsrätten innebär en fantastisk möjlighet 
att få vara del av en institution som inrättats för att vaka över de europeiska 
finanserna.

Som EU:s oberoende externa revisor är vårt mål att förbättra EU:s 
ekonomiska förvaltning, verka för ansvarsskyldighet och öppenhet och fungera 
som en oberoende väktare av EU-medborgarnas ekonomiska intressen. Vi 
kontrollerar om EU-budgeten har genomförts korrekt och om EU-medlen 
har uppburits och använts lagligt och i enlighet med principerna om en sund 
ekonomisk förvaltning. 

Revisionsrätten ligger i Luxemburg och har totalt cirka 1 000 anställda. 
Som en av EU:s institutioner erbjuder vi konkurrenskraftiga löner och ett 
omfattande förmånspaket som bland annat innefattar ledighet och en 
pensionsplan, sjukförsäkring över hela världen för de anställda och deras 
anhöriga och liv- och invaliditetsförsäkring. Ytterligare förmåner kan tillkomma 
för behörig personal i enlighet med tjänsteföreskrifterna.

European Court of Auditors



2

Hur vi arbetar

Vi har en öppen och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Vi månar om mångfalden, 
som berikar samarbetet och bidrar till våra gemensamma mål.

- Våra revisionshandböcker innehåller utförliga anvisningar för hur en 
revision ska genomföras; de speglar lämpliga internationella och yrkesmässiga 
standarder och förväntad kvalitet. Vi har handböcker som behandlar de tre 
huvudsakliga revisionstyperna (finansiell revision, regelefterlevnadsrevision och 
effektivitetsrevision). 

- Vi har också tagit fram praktiska riktlinjer för revision som är ett stöd för våra 
revisorer under de olika etapperna av en revision. Riktlinjerna är ett komplement till 
revisionshandböckerna och ger revisorerna råd om bästa praxis. 

Lärande och  
karriärutveckling

Lärande och utveckling är en del av arbetet för den som gör karriär vid 
Europeiska revisionsrätten. Det sker i form av utmanande arbetsuppgifter, 
coachning, mentorskap och interna och externa utvecklingsmöjligheter. 
Arbetet vid revisionsrätten är dynamiskt, arbetsuppgifterna är varierade och 
revisorerna reser till många olika platser i världen för att avgöra var och hur 
EU-pengar används. Vår rekryteringspolitik är utformad så att vi kan garantera 
att anställda kan flytta mellan tjänster och få möjlighet att arbeta inom en lång 
rad olika politikområden.

Dessutom har de anställda tillgång till ett brett utbildningsutbud som främjar 
deras personliga utveckling och gör att de kan förbättra och uppdatera sina 
tekniska och yrkesmässiga kunskaper. Vi har obligatoriska kurser för revisorer och 
alla andra anställda och erbjuder även frivilliga kurser under hela året.
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Vad säger våra anställda?

CHARLOTTA, revisor:

Arbetet som revisor vid Europeiska revisionsrätten innebär en 
internationell karriär där jag får arbeta med kolleger från EU:s 
alla medlemsstater i en flerspråkig miljö. Att få möjlighet att 
arbeta med olika områden av EU-budgeten och med olika typer 
av revision gör att jag har ett utmanande och givande arbete 
med goda karriärutsikter. 

VIKTORIJA, översättare:

Som översättare vid Europeiska revisionsrätten utmanas jag 
varje dag i mitt arbete och översätter texter om en mängd olika 
ämnesområden till mitt modersmål för mina litauiska landsmän. 
Den utmaningen delar jag med kolleger från hela Europa på en 
dynamisk och människoinriktad arbetsplats: en EU-institution 
som aldrig sover! Skulle jag rekommendera någon att arbeta vid 
revisionsrätten? Absolut!

ALFREDO, revisor:

Genom mitt arbete vid revisionsrätten får jag en unik inblick i 
hur EU kan göra verklig skillnad i människors liv. Det ger mig inte 
bara möjlighet att arbeta i en mångkulturell miljö som främjar 
yrkesmässig och personlig utveckling utan gör också att jag får 
komma ut på fältet och möta vanliga människor och lära mig av 
deras erfarenheter för att kunna bidra till att bygga ett bättre EU.

Jitka, revisor:

Det jag särskilt uppskattar med arbetet på revisionsrätten 
är att våra granskningsuppgifter är så varierande. Vi granskar 
många olika politikområden och varje revision som vi gör är mer 
eller mindre unik. Revisionsrättens program Aspire gör också att 
nykomlingar som jag får erfarenhet av både finansiell revision 
och effektivitetsrevision under sina tre första arbetsår – en bra 
inledning på karriären som EU-revisor!

Litauen

Portugal

Tjeckien

Sverige
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Lön Grundlönen avgörs utifrån den anställdes ansvarsområden och tidigare 
erfarenhet och den revideras varje år i enlighet med EU:s tjänsteföreskrifter.

Förmåner

Tillägg – anställda får utlandstillägg, hushållstillägg och barn- och 
familjetillägg beroende på deras personliga förhållanden.

Sjukförsäkring – anställda och deras anhöriga är sjukförsäkrade med 
omedelbar verkan från den dag då de tillträder sin tjänst, och ersättning 
betalas ut direkt utan någon väntetid.

Invaliditetsförsäkring – försäkring mot arbetsoförmåga vid olyckshändelse 
eller sjukdom är en standardförmån för de anställda. 

Pensionsförmåner – de anställda får en pensionsplan som består av en 
förmånsdel och en bidragsdel.

Ledighet och allmänna helgdagar – 24 dagar (semester) plus 17 allmänna 
helgdagar. På vissa villkor får de anställda även extra dagar för resor till 
ursprungsorten. 

Bosättningsbidrag – på vissa villkor får anställda som rekryteras utanför 
arbetsorten ersättning för rese- och flyttkostnader och ett bosättningsbidrag.

Utbildning – anställda med underhållsberättigade barn kan skriva in barnen 
vid Europaskolan i Luxemburg.

Andra förmåner – tillgång till parkering, personalmatsal, kafeteria, 
idrottsanläggning och bibiliotek.

Vi erbjuder mycket bra arbetsvillkor och en sund och hälsosam 
arbetsmiljö (idrottsanläggning, kulturevenemang, konferenser i intressanta 
ämnen osv.)

Andra 
förmåner

Transport: gratis kollektivtrafik i Luxemburg stad, fri kommunal cykeluthyrning 
och ett system för samåkning i bil.

Distansarbete: fjärråtkomst innebär en möjlighet att arbeta i en flexiblare miljö.
Information om arbetsmöjligheter för makar.

Etik

Vårt arbete grundas på våra värderingar: oberoende, integritet, 
opartiskhet, professionalism, mervärde, kompetens och effektivitet. De etiska 
riktlinjerna gäller för alla ledamöter och anställda.

- Enligt riktlinjerna ska revisionsrätten vara en objektiv, oberoende och 
professionell institution som berörda intressenter kan ha fullt förtroende för. Vi 
har också antagit de krav som fastslagits i Intosais etiska riktlinjer (Issai 30) och 
införlivat dem i våra etiska riktlinjer. Riktlinjerna ska hjälpa oss att i våra dagliga 
beslut såväl i revisionsarbetet som när det gäller driften av institutionen följa 
de principer som fastställts av Intosai. 


