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Искате ли да работите с нас? Търсим 

експерти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската агенция за ГНСС (GSA) търси експерти, които да съдействат на 

Агенцията с консултации по редица въпроси, сред които оценяване на 

заявленията за финансиране от ЕС, включително обществени поръчки, 

безвъзмездни средства и награди, а също мониторинг на финансираните от 

ЕС проекти и договори. За повече информация и изтегляне на поканата 

кликнете тук. 

 

Чрез тази покана GSA търси хора с високо ниво на експертни познания и 
професионален опит в областта на авиокосмическите технологии и инженерство, в 
допълнение към космически приложения в областта на транспорта, селското 
стопанство и храните, околната среда и изменението на климата и енергетиката. 
Други области на интерес са: информационно общество, иновации и растеж в 
космическите приложения, безопасност и сигурност, икономически анализ и 
предприемачество, комуникация и маркетинг, качество, осигуряване на продукти и 
сигурност, управление на конфигурацията и право. 
 

Изпратете кандидатура 
 
Поканата е насочена към лица, които са граждани на държава — членка на ЕС, 
Швейцария или Норвегия. Юридически лица по правило не се допускат за участие. 
Заинтересованите страни се приканват да изразят интерес на: 
callforexperts@gsa.europa.eu ; 

• Относно необходимите документи за кандидатстване направете справка в 

поканата за представяне на предложения. 

 
GSA ще изготви списък на заинтересованите експерти въз основа на получените 
заявления за изразяване на интерес. Както и когато е необходимо, GSA ще отваря 
списъка и ще възлага договор на най-подходящия експерт за изпълнение на 
конкретната задача. 
 

Валидността на списъка е 5 години 
 

Задачите могат да се изпълняват на място в седалището на GSA или, по искане на 
GSA, от разстояние чрез електронни средства за комуникация. Може да се наложи 
да бъдат изпълнени и на други места, уточнени в договорите. 
 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
mailto:callforexperts@gsa.europa.eu
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Списъкът, изготвен въз основа на тази покана, ще бъде валиден пет години, считано 
от датата на публикуване на поканата на уебсайта на GSA. Заинтересованите 
страни могат да изразят интерес във всеки момент преди последните три месеца от 
изтичане на валидността на списъка. За повече информация кликнете тук. 

 
За Европейската агенция за ГНСС (GSA) 
 

Като официална регулаторна агенция на Европейския съюз, Европейската агенция за 

ГНСС (GSA) управлява обществените интереси, свързани с европейските програми за 

ГНСС. Мисията на GSA е да съдейства за целите на Европейския съюз и да постига най-

висока възвръщаемост на европейските инвестиции в ГНСС по отношение на ползите 

за потребителите, икономическия растеж и конкурентоспособността. За допълнителна 

информация посетете уебсайта на GSA. 

 

 

 

За допълнителна 
информация: 

Cristina Comunian 

Служител по комуникациите на 
GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Тел.: +420 234 766 780 
Мобилен телефон: +420 778 537 344 

 

 
 
 
Marie Ménard 

Служител по комуникациите на 
GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Тел.: +420 237 766 627 
Мобилен телефон: +420 602 619 776 
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