PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

AGENCIJE ZA EUROPSKI GNSS

Želite li raditi s nama? Tražimo stručnjake!
GSA/PR/21/05

Prag, 26. ožujka 2021.

Agencija za europski GNSS (GSA) traži stručnjake koji bi Agenciji pridonijeli
savjetima o, među ostalim, procjeni zahtjeva za financijska sredstva EU-a,
uključujući natječaje, bespovratna sredstva i nagrade te praćenje projekata i
ugovora koji se financiraju sredstvima EU-a. Za više informacija i preuzimanje
poziva, kliknite ovdje.
Agencija za europski GNSS (GSA) u ovom pozivu traži osobe s visokom razinom stručnog
znanja i iskustva u području aeronautičkih tehnologija i inženjerstva, kao i znanja o
svemirskim aplikacijama u prometu, poljoprivredi i hrani te okolišu, klimatskim
promjenama i energetici. Druga područja od interesa tih osoba uključuju informacijsko
društvo, inovacije i rast svemirskih aplikacija, sigurnost, ekonomsku analizu i
poduzetništvo, komunikacije i marketing, kvalitetu, jamstva u pogledu sigurnosti i
proizvoda, upravljanje konfiguracijama i pravo.

Podnesite svoju prijavu
Ovaj je poziv namijenjen građanima država članica EU-a, Švicarske ili Norveške. Pravni
subjekti obično ne ispunjavaju uvjete za prijavu. Zainteresirane strane svoj iskaz interesa
mogu dostaviti na: callforexperts@gsa.europa.eu ;
• U pozivu na podnošenje prijedloga pronaći ćete dokumente koje je potrebno
dostaviti.
Ovisno o zaprimljenim iskazima interesa, Agencija za europski GNSS sastavit će popis
zainteresiranih stručnjaka. Prema potrebi, Agencija za europski GNSS posegnut će za tim
popisom i dodijeliti ugovor najprikladnijem stručnjaku za izvršenje zadaće.

Popis vrijedi pet godina
Zadaće se mogu izvršavati u prostorijama Agencije za europski GNSS ili, se mogu na
zahtjev Agencije za europski GNSS izvršavati na daljinu putem alata za elektroničku
komunikaciju. Zadaće će možda biti potrebno izvršavati i na drugim mjestima, što će biti
specificirano u ugovorima.
Popis koji će biti sastavljen na temelju ovog poziva vrijedit će pet godina od objave poziva
na mrežnom mjestu Agencije za europski GNSS. Zainteresirane strane mogu dostaviti
iskaz interesa u bilo kojem trenutku prije zadnja tri mjeseca valjanosti popisa. Više
informacija potražite ovdje.
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O Agenciji za europski GNSS (GSA)
Kao službena regulatorna agencija Europske unije, Agencija za europski GNSS (GSA)
upravlja javnim interesom u vezi s programima europskog GNSS-a. Misija Agencije za
europski GNSS jest podupirati ciljeve Europske unije i ostvariti najveći povrat ulaganja u
europski GNSS u pogledu prednosti za korisnike i gospodarskog rasta te konkurentnosti. Više
informacija potražite na mrežnom mjestu Agencije za europski GNSS.

Više informacija:
Cristina Comunian
Službenik za komunikacije
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu
Telefon: +420 234 766 780
Mobilni telefon: +420 778 537 344

Marie Ménard
Službenik za komunikacije
Marie.Menard@gsa.europa.eu
Telefon: +420 237 766 627
Mobilni telefon: +420 602 619 776
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