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Vi søger eksperter. Er du interesseret? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) søger eksperter til at bistå agenturet med 

rådgivning om bl.a. vurdering af ansøgninger om EU-finansiering, herunder udbud, 

tilskud og priser, og overvågning af EU-finansierede projekter og kontrakter. Klik 

her for yderligere information og for at downloade indkaldelsen. 

 

I denne indkaldelse søger GSA personer med en høj grad af ekspertise og faglig erfaring 
inden for luft- og rumfartsteknologi og -teknik og anvendt rumteknologi inden for transport, 
landbrug og fødevarer, miljø, klimaforandringer og energi. Andre interesseområder 
omfatter informationssamfundet, innovation og vækst inden for anvendt rumteknologi, 
sikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse, økonomisk analyse og iværksættelse, 
kommunikation og markedsføring, kvalitets-, produkt- og sikkerhedsgaranti, 
konfigurationsstyring og lovgivning. 
 

Indsend din ansøgning 
 
Indkaldelsen er rettet mod enkeltpersoner, der er statsborgere i en EU-medlemsstat, 
Schweiz eller Norge. Juridiske enheder er normalt ikke berettigede til at ansøge. 
Interesserede parter opfordres til at indsende interessetilkendegivelser til: 
callforexperts@gsa.europa.eu 

• Angående de dokumenter, der skal indsendes, henvises der til indkaldelsen af 

forslag. 

 
På grundlag af de modtagne interessetilkendegivelser udarbejder GSA en liste over 
interesserede eksperter. GSA vil, når og hvis det er nødvendigt, benytte listen og tildele 
den bedst egnede ekspert en kontrakt til den opgave, der skal udføres. 
 

Listen er gyldig i 5 år 
 

Opgaverne kan udføres i GSA's lokaler eller på anmodning af GSA ved hjælp af 
elektroniske kommunikationsværktøjer. Det kan også være nødvendigt at udføre dem på 
andre steder, som skal specificeres i kontrakterne. 
 
Den liste, der følger af denne indkaldelse, vil være gyldig i fem år fra offentliggørelsen af 
indkaldelsen på GSA's websted. Interesserede parter kan når som helst inden de sidste 
tre måneder af kontraktens gyldighedsperiode indsende interessetilkendegivelser. 
Yderligere information fås her. 

 

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
https://www.gsa.europa.eu/call-experts
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Om Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) 
 

Som et officielt EU-reguleringsagentur forvalter Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) 

offentlighedens interesser i forbindelse med europæiske GNSS-programmer. GSA's opgave 

er at støtte Den Europæiske Unions målsætninger og sikre størst muligt afkast af de 

europæiske GNSS-investeringer i form af fordele for brugerne og økonomisk vækst og 

konkurrenceevne. Få mere at vide på GSA's websted. 

 

 

 

Mere information: 

Cristina Comunian 

GSA-kommunikationsmedarbejder 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tlf.: +420 234 766 780 
Mobil: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA-
kommunikationsmedarbejder 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tlf.: +420 237 766 627 
Mobil: +420 602 619 776 
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