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Ali želite sodelovati z nami? Iščemo 

strokovnjake (m/ž). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencija za evropski GNSS (GSA) išče strokovnjake in strokovnjakinje, ki ji bodo 

med drugim pomagali pri ocenjevanju vlog za pridobitev evropskih sredstev, 

vključno z razpisi, nepovratnimi sredstvi in nagradami, ter spremljanju projektov in 

pogodb, ki jih financira EU. Za več informacij in prenos razpisa kliknite tukaj. 

 

Agencija za evropski GNSS s tem razpisom išče visokousposobljene strokovnjake z 
delovnimi izkušnjami na področju uporabe vesoljskih aplikacij na področju prometa, 
kmetijstva in prehrane, okolja, podnebnih sprememb in energetike ter vesoljskih tehnologij 
in inženirstva. Druga interesna področja vključujejo informacijsko družbo, inovacije in rast 
na področju vesoljskih aplikacij, varnost in zaščito, gospodarsko analizo in podjetništvo, 
komuniciranje in trženje, kakovost, zagotavljanje proizvodov in varnosti, upravljanje 
konfiguracij in pravo. 
 

Oddajte prijavo 
 
Razpis je namenjen državljanom držav članic EU, Švice ali Norveške. Pravne osebe se 
načeloma ne morejo prijaviti. Zainteresirane kandidate vabimo, da prijavo interesa pošljejo 
na naslov: callforexperts@gsa.europa.eu ; 

• V razpisu za zbiranje predlogov preverite, katero dokumentacijo je treba priložiti. 

 
Na podlagi prejetih prijav interesa bo agencija pripravila seznam zainteresiranih 
strokovnjakov. Glede na posamezne potrebe bo preverila ta seznam in pogodbo ponudila 
najustreznejšemu strokovnjaku za nalogo, ki jo bo treba opraviti. 
 

Seznam bo veljaven pet let. 
 

Naloge se lahko izvajajo v prostorih agencije GSA ali na njeno zahtevo na daljavo prek 
elektronskih komunikacijskih orodij. Po potrebi bo morda treba nekatere naloge opravljati 
tudi na drugih lokacijah, ki bodo točno opredeljene v pogodbah. 
 
Seznam strokovnjakov, ki bo nastal na podlagi tega razpisa, bo veljal pet let od objave 
razpisa na spletišču agencije GSA. Zainteresirani kandidati lahko prijavo interesa pošljejo 
kadar koli do zadnjih treh mesecev veljavnosti seznama. Za več informacij kliknite tukaj. 
 

 

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 Agenciji za evropski GNSS (GSA) 
 

Agencija za evropski GNSS (GSA) kot uradna regulativna agencija Evropske unije upravlja 

javne interese, povezane z evropskimi programi GNSS. Njena naloga je podpirati cilje 

Evropske unije in doseči najvišjo donosnost naložb v evropski GNSS v smislu koristi za 

uporabnike ter gospodarske rasti in konkurenčnosti. Za več informacij obiščite spletišče 

agencije GSA. 

 

 

 

Dodatne informacije: 

Cristina Comunian 

tiskovna predstavnica agencije GSA 
Cristina.COMUNIAN@gsa.europa.eu 
Telefon +420 234 766 780 
Mobilni telefon: +420 778 537 344 

 

 
 
Marie Ménard 

tiskovna predstavnica 
agencije GSA 
Marie.Menard@gsa.europa.eu 
Telefon +420 237 766 627 
Mobilni telefon: +420 602 619 776 
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