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MEDDELANDE OM LEDIG TJÄNST 

CHEF FÖR TILLSYNSAVDELNINGEN 

(KVINNA ELLER MAN) 

REF.: ESMA/2018/VAC15/AD12 

 

Typ av kontrakt Tillfälligt anställd1  

Tjänstegrupp och lönegrad AD12 

Kontraktets varaktighet 5 år, med möjlighet till förlängning2 

Avdelning Tillsynsavdelningen 

Anställningsort Paris, Frankrike 

Sista ansökningsdag 1 oktober 2018  
15.10.2018  (kl. 23.59, lokal tid i Paris) 

Reservlistan giltig till och med 31 december 20193  

 
1. Myndigheten 

 

Esma är en oberoende EU-myndighet baserad i Paris som inrättades den 1 januari 2011. Esmas 
uppdrag är att förstärka investerarskyddet och främja stabila och välordnade finansmarknader 
inom EU. Uppdraget har sin grund i Esmas inrättandeförordning4 och omfattar tre mål: 
 

 Investerarskydd: att se till att konsumenter av finansiella produkter får sina intressen 
tillgodosedda på ett bättre sätt och att stärka deras rättigheter som investerare samtidigt 
som deras ansvar och skyldigheter erkänns. 

 Välordnade marknader: att främja integrerade, transparenta, ändamålsenliga och 
välfungerande finansmarknader och robusta marknadsinfrastrukturer. 

 Finansiell stabilitet: att stärka det finansiella systemet så att det kan motstå chocker, 
motverka utbredningen av finansiella obalanser och samtidigt främja ekonomisk tillväxt. 

 
Esma når dessa mål på fyra sätt genom att 

 bedöma risker för investerar- och marknadsstabilitet och finansiell stabilitet, 

 inrätta ett enhetligt regelverk för EU:s finansmarknader, 

 främja enhetlig tillsyn, 

 utöva direkt tillsyn över specifika finansiella företag. 
 
Esma fullgör sitt uppdrag inom ramen för det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS) 

genom aktivt samarbete med nationella behöriga myndigheter (framför allt tillsynsmyndigheter för 

                                                        
1 I enlighet med artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF. 
2 Tillfälligt anställda får anställas enligt ett första kontrakt på en tidsbestämd period på fem år. En eventuell ytterligare förlängning ska 
i princip gälla tills vidare. Provanställningstiden inom ramen för det första kontraktet är nio månader. 
3 Reservlistans giltighetstid kan komma att förlängas. 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande 
av kommissionens beslut 2009/77/EG. 

Datum: 29 augusti 2018 
ESMA/2018/VAC15/AD12 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:SV:PDF
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värdepappersmarknaden) liksom med Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska 

försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa). Esma har en unik ställning inom det 

europeiska systemet för finansiell tillsyn i och med myndighetens direkta tillsynsansvar på 

unionsnivå avseende kreditvärderingsinstitut, transaktionsregister och gemensam handelspolitik 

med tredje land. EU-institutionerna behandlar just nu förslag som ytterligare ska stärka Esmas roll 

och ansvar, bland annat genom möjliga ytterligare direkta tillsynsuppdrag. 

 

Ytterligare information finns på Esmas webbplats: http://www.esma.europa.eu. 
 

2. Beskrivning av tjänsten och den sökandes profil 
 
Esma anordnar ett urvalsförfarande för tjänsten som chef för tillsynsavdelningen, som 
rapporterar till Esmas generaldirektör. 
 
Tillsynsavdelningen ansvarar för närvarande för registrering av och löpande tillsyn över 

kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister. Ytterligare tillsynsuppdrag enligt förordningen om 

transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och STS-

värdepapperiseringsförordningen kommer att tillkomma under loppet av 2018 och 2019. 

 

 

Följande två enheter med respektive chefer rapporterar till chefen för tillsynsavdelningen: 

 Utredningsenheten, som ansvarar för att bedöma ansökningar om registrering och 
genomför riktade utredningar. 

 Övervaknings- och strategienheten, som ansvarar för daglig tillsyn över och relaterade 
riskanalyser avseende alla registrerade företag. 

 
Övervaknings- och strategienhetens uppgifter: 

 Att utveckla och tillämpa tillsynsmässig riskanalys mot bakgrund av Esmas riskbaserade 
tillsynsstrategi. 

 Att utarbeta ett arbetsprogram avseende tillsyn. 

 Att utöva löpande tillsyn över alla registrerade företag. 

 Att samarbeta med andra avdelningar och nationella behöriga myndigheter i samband med 
tillsynen över uppgiftsrapportering enligt Emir och initiativ avseende uppgiftskvalitet. 
 

Utredningsenhetens uppgifter: 

 Att bedöma ansökningar om registrering och upprätthålla en yttre gräns. 

 Att genomföra tematiska och enskilda utredningar. 

 Att samordna det tillsynsmässiga samarbetet med behöriga myndigheter i länder utanför 
EU. 

 

 

Esma tillämpar en riskbaserad strategi avseende tillsyn, vilket innebär att vi – efter en grundlig 

registreringsprocess – aktivt prioriterar de tillsynsfrågor som vi lägger tonvikten vid. Med hjälp av 

en rad olika tillsynsverktyg, inbegripet en ökande närvaro på plats och detaljerad skrivbordsanalys, 

strävar vi efter en god kunskap om de företag som vi utövar tillsyn över och om deras risker. Vi 

lagför överträdelser på ett proportionerligt och effektivt sätt. Esma utvärderar kontinuerligt sin 

http://www.esma.europa.eu/
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tillsynsverksamhet i syfte att ytterligare förbättra effektiviteten hos sin tillsyn. 

Esma letar efter sökande med erfarenhet av finansmarknaderna och med en stark motivation att 

fullgöra Esmas tillsynsuppdrag. 

 

 

Huvuduppgifter: 

 

Den som får tjänsten kommer att ansvara för följande arbetsuppgifter: 

 
Ledning av avdelningens verksamhet: 

 Leda utarbetandet och genomförandet av Esmas tillsynsarbetsprogram. 

 Leda och samordna avdelningens personal och, där så är tillämpligt, dess finansiella 

resurser, för att få motiverade medarbetare som agerar professionellt och levererar resultat 

av hög kvalitet. 

 Representera avdelningen och Esma vid relevanta interna och externa möten för att stödja 

och främja myndighetens beslut, förslag och anseende. 

 Verka som den huvudsakliga kanalen för informationsutbyte mellan ledande 

befattningshavare och avdelningens personal. 

 Utveckla och främja starka strategiska förbindelser med EU-institutioner, organ i 

medlemsstaterna och andra relevanta intressenter. 

 

 

Tillsyn: 

 Driva den löpande tillsynen över kreditvärderingsinstitut och transaktionsregister genom 
effektiv personaltilldelning och användning av tillsynsverktyg, säkerställa tidig upptäckt av 
tillsynsproblem samt högkvalitativa resultat i tid och bestående effekter av tillsynsåtgärder. 

 Rapportera regelbundet till Esmas styrande organ (tillsynsstyrelse, styrelse) och 
ordföranden om centrala tillsynsfrågor och förbereda överläggningar och beslut. 

 Leda och inspirera till kontinuerlig utveckling av Esma datastyrda tillsynsmässiga 
riskanalys, i samarbete med avdelningen för riskanalys och ekonomi. 

 Främja ett gott samarbete mellan de två enheterna inom tillsynsavdelningen och med 
andra arbetsgrupper/avdelningar inom Esma. 

 
 
Strategisk ledning: 

 Bidra till Esmas strategiska positionering som ett ledande EU-tillsynsorgan och till 
utformningen av dess tillsynskultur samt till dess ställning i förhållande till de företag som 
är föremål för tillsyn. 

 Genomföra Esmas strategiska orientering och utarbeta flerårig/årlig strategisk planering. 

 Främja starka förbindelser och förbättra samarbetet med nationella 
försäkringstillsynsmyndigheter, EU-institutioner, tillsynsmyndigheter i länder utanför EU 
och andra relevanta intressenter från offentlig sektor inom behörighetsområdena. 

 Företräda Esma och tillsynsavdelningen utåt, vid konferenser och seminarier såväl som 
bilateralt gentemot intressenter från privat sektor och gentemot ledande befattningshavare 
från företag som är föremål för tillsyn. 



 

Sida 4 av 8 

 

 Stödja en effektiv ledning av Esma genom att aktivt bidra till ledningsgruppen och det 
gemensamma arbetet för att uppnå myndighetens strategiska mål. 

 
3. Yrkeskvalifikationer och andra krav 

 
A. Behörighetskriterier 
 
För att anses behörig måste den sökande uppfylla alla de behörighetskriterier som förtecknas 
nedan senast den sista ansökningsdagen. Behörig sökande måste 
 

 ha en utbildningsnivå som åtminstone motsvarar fyra års avslutade universitetsstudier, 
vilket ska intygas med ett examensbevis5, inom ett område som är relevant för tjänsten, 
och efter examen ha 15 års dokumenterad yrkeserfarenhet6 inom något av eller alla de 
områden som ingår i arbetsbeskrivningen, 
ELLER 

 ha en utbildningsnivå som åtminstone motsvarar tre års avslutade universitetsstudier, 
vilket ska intygas med ett examensbevis7, inom ett område som är relevant för tjänsten, 
och efter examen ha 16 års dokumenterad yrkeserfarenhet8 inom något av eller alla de 
områden som ingår i arbetsbeskrivningen, 

 vara medborgare i en av medlemsstaterna i Europeiska unionen eller EES (Norge, 
Liechtenstein, Island), 

 åtnjuta fullständiga medborgerliga rättigheter9, 

 ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning, 

 uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen, 

 ha mycket goda kunskaper i ett av Europeiska unionens språk10 och tillfredsställande 
kunskaper11 i ytterligare ett av unionens språk, 

 uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen12. 
 

B. Uttagningskriterier 
 
FÖRSTA URVALSFASEN 
 
De ansökningar som uppfyller ovanstående behörighetskriterier (del A) kommer att poängsättas 
enligt de grundläggande kraven (del B.1) och meritkriterierna (del B.2). De som inte uppfyller alla 
de grundläggande kraven (del B.1) kommer att uteslutas från uttagningsförfarandet. 
 
Inom ramen för denna jämförande utvärdering av ansökningarna kommer de sex främsta 

                                                        
5 Endast kvalifikationer som har utfärdats i EU:s medlemsstater eller omfattas av ett intyg om likvärdig utbildning som utfärdats av 
myndigheterna i någon av medlemsstaterna ska beaktas. 
6 För mer information om hur yrkeserfarenhet beräknas, se dokumentet ”Candidates Guidelines” (riktlinjer för sökande) som finns på 

Esmas webbplats https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers. 
7 Se fotnot 5. 
8 Se fotnot 6. 
9 Inför tillsättningen ombeds utvald sökande att tillhandahålla utdrag ur belastningsregistret för att visa att han eller hon är ostraffad. 
10 De officiella EU-språken är följande: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, 
lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska 
och ungerska. 
11 Minst motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk: 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr. 
Kunskaperna i det andra EU-språket kommer att testas i muntlig form för sökande som kallas till intervju. 
12 Före tillsättningen ska godkänd sökande undersökas vid en av EU:s läkarmottagningar för att bekräfta att den sökande uppfyller 
kraven i artikel 12.2 d i anställningsvillkoren för övriga anställda (krav på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen). 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
http://europass.cedefop.europa.eu/sv/resources/european-language-levels-cefr
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sökande som fått högst poäng och uppnått ett resultat på minst 65 procent att kallas till intervju 
och skriftliga prov. 
 
B.1. Grundläggande krav 
 

a) Erfarenhet av tillsyn på finansmarknadsområdet på EU-nivå eller nationell nivå. 
b) Erfarenhet av en ledande roll under minst fem år13. 
c) Utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska14. 

 
B.2. Meritkriterier 
 

d) Kunskap (förvärvad genom erfarenhet eller utbildning) om EU:s tillsynsmässiga och/eller 

institutionella ram för finansmarknader. 

e) Kunskap (förvärvad genom erfarenhet eller utbildning) om kreditvärderingsinstitut och/eller 
transaktionsregister. 

f) Erfarenhet av att ha arbetat i internationell miljö. 
g) Den motivation som krävs för den utannonserade tjänsten. 

 
FASEN MED INTERVJUER OCH SKRIFTLIGA PROV 
 
Sökande som kallas till intervjuer och skriftliga prov kommer att bedömas enligt alla 
uttagningskriterier (delarna B1, B2 och B3). 
 
B.3. Kompletterande krav 
 

h) Stor analytisk kapacitet, förmåga att tänka strategiskt och ett gott omdöme. 
i) Utmärkt organisatorisk förmåga och planeringsförmåga. 
j) Förmåga att arbeta under tidspress och att utföra arbete av hög kvalitet även inom mycket 

snäva tidsramar. 
k) Förmåga att leda och motivera personal samt bygga upp en högpresterande arbetsgrupp 

som samarbetar väl (ledningsförmåga). 
l) Förmåga att hantera människor på ett artigt och effektivt sätt samt bygga upp produktiva 

och samarbetsinriktade förbindelser inom Esma samt med andra avdelningar och externa 
intressenter (social kompetens). 

m) Förmåga att kommunicera tydligt och presentera komplexa frågor på ett enkelt sätt, både 
muntligt och skriftligt, bland annat till medlemmarna i gruppen (kommunikativ förmåga). 

n) Förmåga att styra samtal och generera bästa möjliga resultat utan att äventyra produktiva 
arbetsförbindelser med övriga berörda parter (förhandlingsförmåga). 
 

Sökande som får minst 65 procent av den maximala poängen vid såväl intervjun som det skriftliga 
provet kommer att föras upp på reservlistan över lämpliga sökande. Kandidater på reservlistan 
kommer att bjudas in till en bedömningsdag i Bryssel och därefter ett enskilt möte med Esmas 
generaldirektör och ordförande. 
 
Den reservlista som upprättas kan komma att användas för rekrytering till liknande tjänster 

                                                        
13 Ange antalet direkta och indirekta rapporter. 
14 Minst nivå B2. 
Engelska är Esmas interna arbetsspråk, enligt beslut av Esmas styrelse, ESMA/2011/MB/3 av den 11 januari 2011. Detta beslut 
genomför artikel 73.2 i förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av Esma. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32010R1095
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beroende på Esmas behov. Observera att en plats på reservlistan inte är en garanti för anställning. 
 
B.4. Så här går ansökan till 
 
Sökande måste skicka följande dokument, inom angiven tidsfrist, via e-post till 
vacancies@esma.europa.eu 
 
 
Ansökan ska innehålla 

 en meritförteckning ifylld i mallen för Europass-meritförteckningar15 och ett 
personligt brev på engelska (Esmas arbetsspråk16), 

 för att visa att alla behörighetskriterierna är uppfyllda, uppgift om sökandens 
o nationstillhörighet inom EU/EU-medborgarskap, 
o modersmål och 
o andraspråk bland EU-språken. 

 
Meritförteckning (cv) i EU:s särskilda format (Europass)17, sparad som: 
ESMA_2018_VAC15_AD12_EFTERNAMN_Förnamn_CV 
Exempel: ESMA_2018_VAC15_AD12_SMITH_Anna_CV 
 
Personligt brev på högst två sidor, där du som sökande redogör för ditt intresse och din 
motivation att söka just denna tjänst, sparat som: 
ESMA_2018_VAC15_AD12_EFTERNAMN_Förnamn_Motivation letter 
 
Ange följande i e-postmeddelandets ämnesrad: 
ESMA_2018_VAC15_AD12_EFTERNAMN_Förnamn 
 
De sökande kommer att bedömas utifrån de behörighets- och uttagningskriterier som specificeras 

i meddelandet om ledig tjänst (som förklaras i del 3), och dessa kriterier måste vara uppfyllda 

senast den sista ansökningsdagen. 

                                                        
15 http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae. I din meritförteckning bör du hänvisa till samtliga 

uttagningskriterier. 
16 Se fotnot nr 14. 
17 http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae. I din meritförteckning bör du hänvisa till samtliga 

uttagningskriterier. 

mailto:vacancies@esma.europa.eu
http://europass.cedefop.europa.eu/sv/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/sv/documents/curriculum-vitae
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4. Sammanfattning av anställningsvillkoren 
 

 Godkänd extern sökande kan erbjudas ett anställningskontrakt på fem år som tillfälligt 

anställd. En eventuell ytterligare förlängning ska i princip gälla tills vidare. 

 Godkänd extern sökande kommer att anställas i respektive lönegrad och placeras i 

löneklass 1 eller 2. 

 
Lönegrad/löneklass Minimikrav för placering i löneklassen18 

(nivå på universitetsutbildning som krävs + lägsta antal års 
erfarenhet efter examen) 

Månadslön 
netto, utan 

tillägg19 

Månadslön netto, 
inklusive särskilda 

tillägg20 

AD12 klass 1 Universitetsexamen från fyra års studier inom ett 
område som är relevant för tjänsten + 15 års 

yrkeserfarenhet inom något av eller alla de områden 
som ingår i arbetsbeskrivningen. 

8 950 euro 12 600 euro 

AD12 klass 2 Universitetsexamen från fyra års studier inom ett 
område som är relevant för tjänsten + 18 års 

yrkeserfarenhet inom något av eller alla de områden 
som ingår i arbetsbeskrivningen. 

9 230 euro 12 980 euro 

 

 Grundlönen per månad är viktad med korrigeringskoefficienten för Frankrike (för 

närvarande 114,8 procent). 

 Från lönen dras en källskatt som går tillbaka till unionen. Lönen är befriad från nationell 

skatt. 

 Den kandidat som får tjänsten som avdelningschef har rätt till chefstillägg motsvarande 

4,2 procent av grundlönen, under förutsättning att han eller hon framgångsrikt slutför 

provanställningen för chefsrollen under nio månader. 

 Beroende på aktuell familjesituation och ursprungsort kan den som anställs vara berättigad 

till följande: utlandstillägg (16 procent av grundlönen), hushållstillägg, barntillägg, 

utbildningstillägg, förskoletillägg, bosättningsbidrag, ersättning för flyttkostnader, 

inledande tillfälligt dagtraktamente och andra förmåner. 

 Ersättning kan erhållas för skolavgifter i Paris. 

 Rätt till två dagars semester per kalendermånad om året plus ytterligare dagar beroende 

på ålder och tjänstegrad, 2,5 dagars extra ledighet varje år för besök i hemlandet om 

tillämpligt, och dessutom har Esma i genomsnitt 17 helgdagar per år. 

 EU:s pensionssystem (efter tio tjänsteår). 

 EU:s gemensamma sjukförsäkringssystem (RCAM), olycksfalls- och 

yrkessjukdomsförsäkring, arbetslöshets- och invaliditetsersättning och -försäkring. 

 Allmän och särskild fortbildning samt yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter. 

 

                                                        
18 Esmas styrelses beslut ESMA/2011/MB/55, om antagande av genomförandebestämmelser om placering i lönegrad och löneklass 
vid utnämning eller anställning – kommissionens beslut C(2004) 1313 av den 7 april 2004: 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf 
19 Uppskattad nettolön, inbegripet korrigeringskoefficienten för Frankrike, efter avdrag för skatt och socialförsäkringsavgifter, utan några 
tillägg (denna uppskattning har beräknats för en sökande som inte har rätt till utlandstillägg och som inte har någon familj). 
20 Uppskattad nettolön, inbegripet korrigeringskoefficienten för Frankrike, efter avdrag för skatt och socialförsäkringsavgifter och 
inklusive tillägg (denna uppskattning har beräknats med utlandstillägg, hushållstillägg och barntillägg för ett underhållsberättigat barn). 
Tilläggen är emellertid beroende av den sökandes personliga situation. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf
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Information enbart för sökande som är anställda i andra EU-organ än Esma, enligt artikel 2 f 

i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen: 

 

I Esmas styrelses beslut ESMA/2015/MB/5621 om genomförandebestämmelser för anställning och 

användning av tillfälligt anställda enligt artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda i 

Europeiska unionen och särskilt artikel 12.2, fastställs att om en framgångsrik sökande i detta 

ansökningsförfarande vid den sista ansökningsdagen och på den dag då personen inleder sitt 

arbete hos Esma 

 är tillfälligt anställd enligt artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga anställda vid 

Europeiska unionen, och 

 är anställd i det organet i en tjänstegrupp och grad som ingår i intervallet AD11–AD13, 

ska Esma skriftligen erbjuda den sökande möjlighet att 

a) få tjänsten genom rörlighet i enlighet med artikel 10 i ESMA/2015/MB/56; i det fallet ska 

anställningskontraktet hos Esma utgöra en fortsättning av kontraktet med det tidigare 

organet (dvs. i fråga om lönegrad, löneklass, senioritet inom klassen samt varaktighet), 

ELLER 

b) tilldelas tjänsten på grundval av ett nytt kontrakt på en tidsbestämd period av fem år och 

omfattas av en provanställning på nio månader och den lönegrad som anges i detta 

externa meddelande om ledig tjänst (AD12)22. 

 

För mer information, se Esmas karriärsida: 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 

 

5. Uppgiftsskydd 
 

De sökandes personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna 

och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana 

uppgifter. Detta gäller särskilt sekretessen och säkerheten vid behandling av sådana uppgifter. 

För mer information, se Esmas policy om skydd av personuppgifter (på engelska). 

 

                                                        
21 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf 
22 Klassificeringen i löneklass kommer att baseras på artiklarna 15 eller 55 i anställningsvillkoren för övriga anställda, i 
förekommande fall. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/data-protection
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf

