STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA TAL-GSA
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L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) qed tfittex esperti biex jappoġġaw lill-Aġenzija
b’pariri dwar, fost l-oħrajn, il-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għal finanzjament
mill-UE, inklużi offerti, għotjiet u premjijiet, u l-monitoraġġ ta’ proġetti u kuntratti
ffinanzjati mill-UE. Għal aktar informazzjoni u biex tniżżel is-sejħa, ikklikkja hawn.
F’din is-sejħa, il-GSA qed tfittex persuni b’livell għoli ta’ għarfien espert u esperjenza
professjonali fit-teknoloġiji u fl-inġinerija ajruspazjali, flimkien mal-applikazzjonijiet spazjali
fit-trasport, l-agrikoltura u l-ikel, l-ambjent u t-tibdil fil-klima u l-enerġija. Oqsma oħra ta’
interess jinkludu s-soċjetà tal-informazzjoni, l-innovazzjoni u t-tkabbir fl-applikazzjonijiet
spazjali, is-sikurezza u s-sigurtà, l-analiżi ekonomika u l-intraprenditorija, ilkomunikazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni, il-kwalità, l-assigurazzjoni tal-prodott u tassigurtà, il-ġestjoni tal-konfigurazzjoni u l-liġi.

Issottometti l-applikazzjoni tiegħek
Is-sejħa hija mmirata lejn individwi li huma ċittadini ta’ Stat Membru tal-UE, tal-Iżvizzera
jew tan-Norveġja. L-entitajiet legali normalment ma jkunux eliġibbli biex japplikaw. Ilpartijiet interessati huma mistiedna jissottomettu espressjoni ta’ interess lil:
callforexperts@gsa.europa.eu ;
• Jekk jogħġbok irreferi għas-sejħa għal proposta għad-dokumenti li għandhom jiġu
sottomessi.
Abbażi tal-espressjonijiet ta’ interess riċevuti, il-GSA se tfassal lista ta’ esperti interessati.
Kif u meta jkun meħtieġ, il-GSA tikkonsulta l-lista u tassenja kuntratt lill-espert l-aktar
xieraq għall-kompitu li għandu jitwettaq.

Lista valida għal 5 snin
Il-kompiti jistgħu jitwettqu fil-bini tal-GSA jew, fuq talba tal-GSA, mill-bogħod bl-użu ta’
għodod ta’ komunikazzjoni elettroniċi. Jista’ jkun hemm bżonn li jitwettqu wkoll f’siti oħra,
li għandhom jiġu speċifikati fil-kuntratti.
Il-lista li tirriżulta minn din is-sejħa se tkun valida għal ħames snin mill-pubblikazzjoni tassejħa fuq il-paġna web tal-GSA. Il-partijiet interessati jistgħu jissottomettu espressjoni ta’
interess fi kwalunkwe ħin qabel l-aħħar tliet xhur tal-validità tal-lista. Għal aktar
informazzjoni, ikklikkja hawn.
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STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA TAL-GSA
Dwar l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
Bħala Aġenzija Regolatorja uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)
tiġġestixxi l-interessi pubbliċi relatati mal-programmi tal-GNSS Ewropej. Il-missjoni tal-GSA
hija li tappoġġa l-objettivi tal-Unjoni Ewropea u tikseb l-ogħla redditu fuq l-investiment Ewropew
tal-GNSS, f’termini ta’ benefiċċji għall-utenti u t-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività. Għal aktar
informazzjoni, żur is-sit web tal-GSA website.

Għal aktar informazzjoni:
Cristina Comunian

Marie Ménard

Uffiċjal tal-Komunikazzjonijiet talGSA
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Tel. +420 234 766 780
Mowbajl: +420 778 537 344

Uffiċjal tal-Komunikazzjonijiet talGSA
Marie.Menard@gsa.europa.eu
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