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Chcesz z nami pracować? Poszukujemy 

ekspertów! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Agencja Europejskiego GNSS (GSA) poszukuje ekspertów, którzy będą wspierać 

Agencję poradami m.in. w zakresie oceny wniosków o finansowanie ze środków UE, 

w tym przetargów, dotacji i nagród, a także monitorowania projektów i umów 

finansowanych przez UE. Aby uzyskać więcej informacji i pobrać zaproszenie, 

kliknij tutaj. 

 

W niniejszym zaproszeniu GSA poszukuje osób o wysokim poziomie wiedzy fachowej i 
doświadczenia zawodowego w dziedzinie technologii i inżynierii lotniczej i kosmicznej, a 
także zastosowań kosmicznych w transporcie, rolnictwie i żywności, środowisku, zmianie 
klimatu i energii. Inne obszary zainteresowania obejmują społeczeństwo informacyjne, 
innowacje i rozwój zastosowań kosmicznych, bezpieczeństwo i ochronę, analizę 
ekonomiczną i przedsiębiorczość, komunikację i marketing, zapewnianie jakości, 
produktów i bezpieczeństwa, zarządzanie konfiguracją i prawo. 
 

Wyślij zgłoszenie 
 
Zaproszenie skierowane jest do osób, które są obywatelami państwa członkowskiego UE, 
Szwajcarii lub Norwegii. Podmioty prawne co do zasady nie kwalifikują się do składania 
wniosków. Zainteresowane osoby proszone są przesłanie zgłoszenia na adres: 
callforexperts@gsa.europa.eu ; 

• Dokumenty, które należy przedłożyć, wymienione są w zaproszeniu do składania 

wniosków. 

 
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń GSA sporządzi listę zainteresowanych ekspertów. 
W razie potrzeby GSA zapozna się z listą i zaproponuje umowę najwłaściwszemu 
ekspertowi do wykonania zadania. 
 

Lista ważna przez 5 lat 
 

Zadania mogą być wykonywane w siedzibie GSA lub, na polecenie GSA, zdalnie przy 
użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej. Może również zaistnieć potrzeba wykonania 
ich w innych miejscach, które zostaną określone w umowach. 
 
Lista sporządzona w wyniku niniejszego zaproszenia będzie ważna przez pięć lat od dnia 
publikacji zaproszenia na stronie internetowej GSA. Zainteresowane osoby mogą przesłać 
zgłoszenie w dowolnym momencie przed upływem ostatnich trzech miesięcy ważności 
listy. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. 

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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Informacje o Agencji Europejskiego GNSS (GSA) 
 

Jako jedna z oficjalnych agencji regulacyjnych Unii Europejskiej Agencja Europejskiego GNSS 

(GSA) zarządza interesem publicznym związanym z europejskimi programami GNSS. Misją 

GSA jest wspieranie celów Unii Europejskiej i osiągnięcie najwyższego zwrotu z europejskich 

inwestycji w europejski GNSS pod względem korzyści dla użytkowników oraz wzrostu 

gospodarczego i konkurencyjności. Więcej informacji można znaleźć na  stronie internetowej 

GSA. 

 

 

 

Więcej informacji: 

Cristina Comunian 

Specjalistka ds. komunikacji GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 234 766 780 
Tel. kom. +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

Specjalista ds. komunikacji GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel. +420 237 766 627 
Tel. kom. +420 602 619 776 
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