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GSA/PR/21/05 Praag, 26 maart 2021 

Wilt u met ons werken? Wij zijn op zoek naar 

deskundigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Europees GNSS-Agentschap (GSA) is op zoek naar deskundigen die het 

agentschap kunnen bijstaan met advies over onder andere het beoordelen van 

aanvragen voor EU-financiering, waaronder aanbestedingen, subsidies en prijzen, 

en het houden van toezicht op door de EU gefinancierde projecten en contracten. 

Klik hier voor meer informatie en voor het downloaden van de oproep. 

 

Deze oproep van het GSA is gericht aan personen met een hoog deskundigheidsniveau 
en professionele ervaring op het gebied van ruimtevaarttechnologieën en -techniek, naast 
ruimtevaarttoepassingen in de sectoren transport, landbouw en voeding, milieu en 
klimaatverandering en energie. Andere aandachtsgebieden zijn de 
informatiemaatschappij, innovatie en groei op het gebied van ruimtevaarttoepassingen, 
veiligheid en beveiliging, economische analyse en ondernemerschap, communicatie en 
marketing, kwaliteits-, product- en veiligheidsgarantie, configuratiebeheer en wetgeving. 
 

Uw belangstelling laten blijken 
 
De oproep is bestemd voor personen die onderdaan zijn van een EU-lidstaat, Zwitserland 
of Noorwegen. Rechtspersonen komen normaal gesproken niet in aanmerking. 
Geïnteresseerden kunnen hun blijk van belangstelling sturen naar: 
callforexperts@gsa.europa.eu; 

• De in te dienen documenten zijn vermeld in de oproep tot het indienen van 

voorstellen. 

 
Op basis van de ontvangen reacties zal het GSA een lijst van geïnteresseerde 
deskundigen opstellen. Wanneer daar behoefte aan is, zal het GSA de lijst raadplegen en 
een contract aanbieden aan de deskundige die het meest geschikt is voor de uit te voeren 
taak. 
 

Vijf jaar geldige lijst 
 

De taken kunnen worden uitgevoerd in het kantoor van het GSA of, op verzoek van het 
GSA, op afstand met behulp van elektronische communicatiemiddelen. De taken moeten 
mogelijk op andere, in de contracten vast te leggen, locaties worden uitgevoerd. 
 
De lijst die wordt opgesteld naar aanleiding van deze oproep is vijf jaar geldig vanaf de 
publicatie van de oproep op de website van het GSA. Geïnteresseerden kunnen te allen 
tijde vóór de laatste drie maanden van de geldigheidsduur van de lijst een blijk van 
belangstelling indienen. Klik hier voor meer informatie. 

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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Over het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
 

Als officieel regelgevend agentschap van de Europese Unie behartigt het Europees GNSS-

Agentschap (GSA) openbare belangen in verband met de Europese GNSS-programma’s. De 

taakopdracht van het GSA is het ondersteunen van de doelstellingen van de Europese Unie 

en het behalen van het hoogste rendement op de Europese GNSS-investeringen, in termen 

van voordelen voor gebruikers, economische groei en concurrentievermogen. Ga voor meer 

informatie naar de GSA-website. 

 

 

 

Voor meer informatie: 

Cristina Comunian 

Communicatiemedewerker van het 
GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Mobiel: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

Communicatiemedewerker van 
het GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel. +420 237 766 627 
Mobiel: +420 602 619 776 
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