
HAKAKE 
FRONTEXI 
PIIRIVALVEAMETNIKUKS – 
OTSIME TÖÖTAJAID!



TURVA, 
KAITSE, 

TEGUTSE!



Euroopa Liit loob esmakordselt vormirõivastes teenistuse – Euroopa piiri- ja 
rannikuvalve alalise korpuse. Korpus koosneb Frontexi ja ELi liikmesriikide ametnikest 
ning aitab Euroopa riikidel lahendada probleeme välispiiril.

Parima väljaõppega ja parima tehnikaga Frontexi piiri- ja rannikuvalveametnikud on 
valmis tulevasteks rasketeks ülesanneteks piiridel.

Kõik valitud kandidaadid saavad kuni kuus kuud kestva põhikoolituse, et olla 2021. aasta 
jaanuaris valmis lähetamiseks tegevuspiirkondadesse. Sellega tagatakse, et ametnikel on 
vajalikud koostööoskused kõigis tegevusvaldkondades, täielikult järgides kohaldatavaid 
ELi õigusakte ja eetikastandardeid.



KEDA OTSIME?

MIS ON FRONTEXI 
PIIRIVALVEAMETNIKE 
PÕHIÜLESANDED?

Otsime kandidaate, kellel on (praegune või varasem) 
kogemus õiguskaitse valdkonnas (nt politsei, toll, piiri- ja 
rannikuvalve), päästeteenistuses, tsiviilkriisiohjes, kaitseväes 
või samaväärses valdkonnas. Kandidaat peab rääkima inglise 
keelt kesktasemel (B2).

Esimeses etapis soovime palgata üle 700 Frontexi piiri- ja 
rannikuvalveametniku. Sõltuvalt kogemusest saab Frontexi 
piirivalveametnikuks kandideerida kolmel tasemel: alg-, 
kesk- või kõrgtasemel.

Enamik Frontexi piirivalveametnikke kannab vormirõivaid 
ja teenistusrelva ning täidab selliseid ülesandeid nagu 
isikusamasuse ja kodakondsuse kontrollimine, ELi sisenemise 
lubamine või keelamine ning patrullimine piiripunktide vahel.

Piirikontroll Teabe kogumine 
ja jagamine

TagasisaatmineOtsingu- ja 
päästetegevus

Piiriülese kuritegevuse 
vastane võitlus Piirivalve

PASSPORT



KUS FRONTEXI 
PIIRIVALVEAMETNIKUD 
TÖÖTAVAD?

VÄRBAMINE

Frontexi piirivalveametnikud hakkavad töötama 
tegevuspiirkondades ELi välispiiril. Samuti võivad nad 
töötada kolmandates riikides, kes on sõlminud ELiga staatust 
käsitleva kokkuleppe.

Pärast valikumenetluse lõppu pakutakse väljavalitud 
kandidaatidele viieaastast töölepingut katseajaga üheksa 
kuud. Kõik valitud ametnikud osalevad kuni kuus kuud 
kestval põhikoolitusel ja peavad läbima valmisolekukatsed, 
millega hinnatakse nende valmisolekut täita ülesandeid.

1. Avalduste hindamine

AVALDUSE TÄHTPÄEV:

LÄHETUSE ALGUS

2. Inglise keele oskuse test

3. Kandidaatide valimine

4. Kehalised katsed

5. Vestlus

6. Töökoha pakkumine

7. Tervisekontroll

8. Lepingu allkirjastamine

9. Katseaja algus

10. Koolitus

11. Lõplikud valmisolekukatsed



KUIDAS ESITADA AVALDUST?

KUIDAS ON SEE TEILE 
KASULIK?

Külastage meie veebilehte või kasutage seda 
ruutkoodi ja täitke avaldus juba täna!
https://frontex.europa.eu

Teile makstakse põhipalka ja näiteks järgmisi 
kohaldatavaid hüvitisi:

• kodumaalt eemalviibimise toetus,
• majapidamistoetus,
• ülalpeetava lapse toetus,
• õppetoetus,
• lähetustoetus (lähetuse korral),
• vahetustoetus (vahetustega töö korral).

Plac Europejski 6
00-844 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 205 9500
Fax: +48 22 205 9501
www.frontex.europa.eu
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