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Kui soovite meiega koostööd teha – otsime 

eksperte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) otsib eksperte, kes toetaksid agentuuri 

nõustamisega muu hulgas ELi rahastamistaotluste, sh pakkumuste, toetuste ja 

auhindade hindamisel ning ELi rahastatavate projektide ja lepingute järelevalvel. 

Lisateabe ja konkursikutse allalaadimiseks klõpsake siin. 

 

Konkursikutses otsib GSA lisaks kosmoserakendustele transpordi, põllumajanduse ja 
toidu, keskkonna ning kliimamuutuste ja energeetika valdkonnas ka lennundus- ja 
kosmosetehnika kõrgelt kvalifitseeritud ja erialaste kogemustega inimesi. Muud 
huvivaldkonnad on infoühiskond, innovatsioon ja kosmoserakenduste kasv, ohutus ja 
turvalisus, majandusanalüüs ja ettevõtlus, kommunikatsioon ja turundus, kvaliteet, 
toodete ja turvalisuse tagamine, konfiguratsioonihaldus ja õigus. 
 

Esitage taotlus 
 
Kutse on suunatud ELi liikmesriikide, Šveitsi või Norra kodanikele. Juriidiliste isikute 
taotlusi tavaliselt vastu ei võeta. Huvitatud isikutel palutakse esitada sooviavaldus 
aadressil callforexperts@gsa.europa.eu; 

• Dokumendinõuded on konkursikutses. 

 
Saadud sooviavalduste alusel koostab GSA huvitatud ekspertide nimekirja. Vajadusel 
uurib GSA nimekirja ja määrab lepingu täidetava ülesande jaoks kõige sobivamale 
eksperdile. 
 

Nimekiri kehtib 5 aastat 
 

Ülesandeid võib täita GSA ruumides või GSA taotlusel elektrooniliste sidevahendite abil. 
Ülesandeid võib olla vaja täita ka muudes kohtades, mis täpsustatakse lepingutes. 
 
Konkursikutse alusel koostatud nimekiri kehtib 5 aastat alates konkursikutse avaldamisest 
GSA veebilehel. Huvitatud isikud võivad esitada sooviavalduse igal ajal enne nimekirja 
kehtivuse kolme viimast kuud. Lisateave on siin. 

 
Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) 
 

Euroopa Liidu ametliku reguleeriva asutusena haldab Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) 

Euroopa GNSSi programmidega seotud avalikke huve. GSA ülesanne on toetada Euroopa 

Liidu eesmärke ja saavutada Euroopa GNSSi investeeringute suurim tasuvus, pidades silmas 

kasu kasutajatele ning majanduskasvu ja konkurentsivõimet. Lisateave on GSA veebilehel. 

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
https://www.gsa.europa.eu/
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Lisateave: 

Cristina Comunian 

GSA teabevahetusametnik 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel +420 234 766 780 
Mobiil +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

GSA teabevahetusametnik 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobiil +420 602 619 776 
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