EU-selectieprocedure | werving jurist-vertalers Nederlandse taal
Jurist-vertaler

16 te selecteren kandidaten

EU-instelling/Standplaats

Hof van Justitie, Luxemburg

Salarisniveau

Startsalaris: ± € 5.668 (Rang AD7)

Niveau

Bachelor/master Nederlands recht

Werkervaring

Geen vereiste, maar bij de selectie o.b.v. kwalificaties wel
een belangrijk criterium

Reageren vóór

3 juli 2018 (12 uur ’s middags)

Dienstverband

Vaste aanstelling

Meer informatie

WerkenbijdeEU

Contact

3w-werkenbijdeeu@minbuza.nl

Selectieprocedure voor jurist-vertaler bij de EU
Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) heeft een selectieprocedure (concours) geopend om
jurist-vertalers te werven voor het Hof van Justie in Luxemburg.

Wat houdt de functie in?
Een jurist-vertaler (jurist-linguïst) vertaalt juridische teksten (arresten van het Hof van Justitie en het
Gerecht, conclusies van de advocaten-generaal, memories van de partijen, enz.) in een eerste taal vanuit
ten minste twee andere officiële talen van de Europese Unie. Daarnaast voert een jurist-vertaler juridische
analyses uit in samenwerking met de griffies en de andere diensten van het Hof van Justitie.
Als jurist-vertaler Nederlandse taal, vertaal je vanuit het Frans en een derde EU-taal.

Functie-eisen en -niveau
Je hebt een diploma van een volledige universitaire opleiding (master) Nederlands recht. Ook een
bachelor Nederlands recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, wordt aanvaard.
Heb je een bachelorsdiploma rechten en ten minste één jaar relevante werkervaring dan kun je eveneens
deelnemen aan dit concours.
Je hebt uitstekende kennis van het Nederlands (C2) en een zeer goede kennis van het Frans (C1) en een
derde officiële EU-taal (C1).
De volledige functieomschrijving en het sollicitatieformulier vind je op de website van het Europees
Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).

Begeleiding WerkenbijdeEU
Ben je van plan je aan te melden voor het concours jurist-vertalers en ben je in het bezit van de
Nederlandse nationaliteit? Dan kom je in aanmerking voor begeleiding en training van WerkenbijdeEU. Je
kunt je aanmelden via het contactformulier op onze website. Wat houdt onze begeleiding in?
•

•
•

Een brochure met nuttige tips voor het invullen van de Talent Screener. De Talent Screener maakt
onderdeel uit van de inschrijving voor dit concours en selecteert kandidaten o.b.v. van hun
kwalificaties.
Oefenmodules ter voorbereiding op de preselectie. WerkenbijdeEU biedt voordat de preselectie
start, de mogelijkheid met online testmodules te oefenen.
Training voor het assessment. WerkenbijdeEU organiseert uitgebreide trainingen voor
kandidaten die de assessmentfase van het concours bereiken.

Wanneer je een beroep doet op onze begeleiding en training, vragen we je je in te schrijven in onze Talent
Pool. Via de Talent Pool kunnen we goed contact met je houden en je nader informeren gedurende het
concours. Zo kan WerkenbijdeEU jou zo optimaal mogelijk begeleiden bij het doorlopen van het concours.

