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Chcete pre nás pracovať? Hľadáme 

odborníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentúra pre európsky GNSS (GSA) hľadá odborníkov, aby ju podporili svojím 

poradenstvom predovšetkým pri posudzovaní žiadostí o financovanie z fondov EÚ 

vrátane verejného obstarávania, grantov a cien a pri sledovaní realizácie projektov 

a zmlúv financovaných z fondov EÚ. Kliknutím sem získate viac informácií a 

možnosť stiahnutia dokumentov. 

 

Prostredníctvom tejto výzvy GSA hľadá odborníkov s vysokou úrovňou odborných znalostí 
a odbornou praxou v oblasti leteckých a vesmírnych technológií a inžinierstva, ako aj 
vesmírnych aplikácií v doprave, poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle, životnom 
prostredí a zmene klímy a energetike. K ďalším oblastiam záujmu patrí informačná 
spoločnosť, inovácie a rast vesmírnych aplikácií, bezpečnosť, ekonomická analýza a 
podnikateľstvo, komunikácia a marketing, zabezpečenie kvality, výrobkov a všeobecná 
bezpečnosť, riadenie konfigurácie a právo. 
 

Ako predložiť žiadosť 
 
Výzva je určená jednotlivcom, ktorí majú občianstvo jedného z členských štátov EÚ, 
Švajčiarska alebo Nórska. Právnické osoby spravidla nie sú oprávnené podať žiadosť. 
Záujemci môžu podať žiadosť na adresu: callforexperts@gsa.europa.eu. 

• Vo výzve na predkladanie návrhov sa nachádzajú informácie o dokumentoch, 

ktoré je potrebné predložiť. 

 
Na základe prijatých žiadostí GSA vypracuje zoznam odborníkov, ktorí prejavili záujem. V 
prípade potreby GSA vyberie zo zoznamu odborníka s najvhodnejším profilom na 
pridelenú úlohu a zadá mu príslušnú zákazku. 
 

Platnosť zoznamu je 5 rokov 
 

Zverené úlohy sa možno budú musieť vykonať mimo priestorov GSA alebo, na požiadanie 
GSA, na diaľku s pomocou elektronických komunikačných nástrojov. Na vykonanie úloh 
prichádzajú do úvahy aj iné miesta, čo bude presne vymedzené v konkrétnych zmluvách. 
 
Zoznam zostavený na základe tejto výzvy bude platný päť rokov od uverejnenia výzvy na 
webovom sídle GSA. Záujemcovia môžu predložiť svoju žiadosť kedykoľvek, najneskôr 
však tri mesiace pred skončením platnosti zoznamu. Viac informácií sa nachádza tu. 

 

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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O Agentúre pre európsky GNSS (GSA) 
 

Ako oficiálna regulačná agentúra Európskej únie riadi Agentúra pre európsky GNSS (GSA) 

verejný záujem súvisiaci s programami európskeho GNSS. Poslanie GSA je podporovať ciele 

Európskej únie a dosiahnuť čo najvyšší obrat z investícií do európskeho GNSS, pokiaľ ide o 

prínos jeho používateľom, ako aj ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Viac informácií sa 

nachádza na webovom sídle GSA. 

 

 

 

Ďalšie informácie: 

Cristina Comunian 

referentka pre komunikáciu GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Tel. +420 22 205 95 780 
Mobil: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

referentka pre komunikáciu GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Tel +420 237 766 627 
Mobil: +420 602 619 776 
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