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Euroopan GNSS-virasto (GSA) hakee palvelukseensa asiantuntijoita tukemaan 

virastoa muun muassa EU-rahoitusta koskevien hakemusten arvioinnissa (kuten 

avustus- ja palkintohakemusten ja tarjousten) ja EU-rahoitteisten hankkeiden ja 

sopimusten valvonnassa. Lisätietoja ja asiantuntijahakua koskevat asiakirjat saa 

täältä. 

 

GSA hakee palvelukseensa henkilöitä, joilla on korkeatasoista asiantuntemusta ja 
työkokemusta ilmailu- ja avaruusteknologian ja teknisen suunnittelun alalta sekä 
liikenteen, maatalous- ja elintarvikealan, ympäristöalan ja ilmastonmuutoksen sekä 
energia-alan avaruusteknisistä sovelluksista. Muita huomioon otettavia aloja ovat 
tietoyhteiskunta, innovaatio ja kasvu avaruusteknisten sovellusten alalla, turvallisuus, 
taloudelliset analyysit ja yrittäjyys, viestintä ja markkinointi, laadun-, tuote- ja 
turvallisuusvarmistukset, konfiguraationhallinta ja oikeustiede. 
 

Hakemuksen jättäminen 
 
Asiantuntijahakuun voivat osallistua kaikki EU:n jäsenvaltioiden, Sveitsin ja Norjan 
kansalaiset. Oikeushenkilöiden ei yleisesti ottaen katsota olevan hakukelpoisia. 
Kiinnostuneita pyydetään lähettämään kiinnostuksenilmaisu osoitteeseen 
callforexperts@gsa.europa.eu. 

• Vaadittavia asiakirjoja koskevat tiedot löytyvät kiinnostuksenilmaisupyynnöstä. 

 
Saatujen kiinnostuksenilmaisujen perusteella GSA laatii luettelon asiantuntijoista. 
Luetteloa käytetään tarpeen vaatiessa sopimuksen tekemiseksi tehtävään parhaiten 
soveltuvan asiantuntijan kanssa. 
 

Luettelon voimassaoloaika on 5 vuotta 
 

Tehtävät voi suorittaa joko GSA:n tiloissa tai viraston pyynnöstä etänä sähköisiä 
viestintävälineitä käyttäen. Tehtäviä voi olla tarpeen suorittaa myös muissa paikoissa. 
Tämä täsmennetään sopimuksessa. 
 
Laadittava luettelo on voimassa viisi vuotta kiinnostuksenilmaisupyynnön julkaisemisesta 
GSA:n verkkosivuilla. Kiinnostuksenilmaisun voi jättää milloin tahansa luettelon 
voimassaoloajan viimeistä kolmea kuukautta lukuun ottamatta. Lisätietoja saa täältä. 

 

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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Tietoa Euroopan GNSS-virastosta (GSA) 
 

Euroopan GNSS-virasto (GSA) on yksi Euroopan unionin sääntelyvirastoista, joka hallinnoi 

eurooppalaisiin GNSS-ohjelmiin liittyvää yleistä etua. Viraston tehtävänä on tukea Euroopan 

unionin tavoitteita ja saada eurooppalaiseen GNSS-järjestelmään tehdyistä investoinneista 

mahdollisimman suuri tuotto käyttäjille, talouskasvulle ja kilpailukyvylle koituvien hyötyjen 

muodossa. Lisätietoja saa GSA:n verkkosivustolta. 

 

 

 

Lisätietoja 

Cristina Comunian 

Viestintävastaava, GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Puh. +420 234 766 780 
Matkapuhelin +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

Viestintävastaava, GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Puh. +420 237 766 627 
Matkapuhelin +420 602 619 776 
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