
TAPKITE 
FRONTEX SIENŲ 
APSAUGOS PAREIGŪNU 
– MES IEŠKOME 
DARBUOTOJŲ!



APSAUGOTI 
GINTI 

REAGUOTI



Pirmą kartą Europos Sąjunga kuria statutinę tarnybą – Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgas. Šios pajėgos, kurias sudarys FRONTEX ir ES valstybių narių pareigūnai, 
padės Europos šalims spręsti problemas prie jų išorės sienų.

FRONTEX sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnus parengs geriausi specialistai ir jie galės 
naudotis naujausiomis technologijomis, taigi bus pasirengę ateities iššūkiams pasienyje.

Visi atrinkti kandidatai dalyvaus iki šešių mėnesių trukmės pagrindiniuose mokymuose, 
skirtuose užtikrinti, kad 2021 m. sausio mėn. jie būtų pasirengę dislokacijai operacijų 
vykdymo rajonuose. Taip bus užtikrinta, kad pareigūnai turėtų reikiamų įgūdžių 
bendradarbiauti bet kuriame konkrečiame operacijų vykdymo rajone ir gebėtų 
visapusiškai laikytis taikomų ES teisės aktų ir etikos standartų.



KOKIŲ DARBUOTOJŲ 
IEŠKOME?

KOKIOS YRA SVARBIAUSIOS 
FRONTEX SIENŲ APSAUGOS 
PAREIGŪNŲ UŽDUOTYS?

Ieškome dirbančių ir į pensiją išėjusių kandidatų, turinčių 
patirties teisėsaugos (pavyzdžiui, policijos, muitinės, sienų ir 
pakrančių apsaugos), avarinių tarnybų veiklos, civilinio krizių 
valdymo, karinėje ar kitoje lygiavertėje srityje. Kiekvienas 
kandidatas turi mokėti anglų kalbą vidutiniu (B2) lygiu.

Pirmajame etape norime įdarbinti daugiau kaip 700 
FRONTEX sienų ir pakrančių apsaugos pareigūnų. 
Atsižvelgdami į savo patirtį, galite pateikti prašymą tapti 
vieno iš trijų lygių (pirminės, vidurinės ar aukštesniosios 
grandies) FRONTEX sienų apsaugos pareigūnu.

Dauguma FRONTEX sienų apsaugos pareigūnų dėvės 
uniformą, turės tarnybinį ginklą ir galės, be kita ko, tikrinti 
asmens tapatybę ir pilietybę, leisti arba atsisakyti leisti 
asmenims patekti į ES ir patruliuoti tarp sienos perėjimo 
punktų.

Patikrinimai 
kertant sieną

Informacijos 
rinkimas ir 
dalijimasis ja

Asmenų 
grąžinimas

Paieška ir 
gelbėjimas

Kova su tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu Sienų stebėjimas

PASSPORT



KUR DIRBS FRONTEX SIENŲ 
APSAUGOS PAREIGŪNAI?

ĮDARBINIMO PROCEDŪRA

FRONTEX sienų apsaugos pareigūnai dirbs operacijų 
vykdymo rajonuose prie ES išorės sienų. Jie taip pat gali dirbti 
ES nepriklausančioje šalyje, jei tokia šalis su ES yra pasirašiusi 
susitarimą dėl statuso.

Po atrankos procedūros atrinktiems kandidatams bus 
pasiūlyta penkerių metų darbo sutartis, įskaitant devynių 
mėnesių bandomąjį laikotarpį. Visi atrinkti pareigūnai 
dalyvaus iki šešių mėnesių trukmės pagrindiniuose 
mokymuose, taip pat parengties testuose, siekiant įvertinti, 
ar jie yra pasirengę vykdyti užduotis.

1. Paraiškų vertinimas

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

DISLOKAVIMO PRADŽIA

2. Anglų kalbos testas

3. Galutinis kandidatų sąrašas

4. Fizinės parengties testas

5. Pokalbiai

6. Darbo pasiūlymai

7. Sveikatos patikrinimai

8. Sutarties pasirašymas

9. Bandomojo laikotarpio 
pradžia

10. Mokymas

11. Galutiniai parengties testai



KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

KĄ SIŪLOME JUMS?

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba 
pasinaudokite šiuo QR kodu ir užpildykite 
paraiškos formą jau šiandien!
https://frontex.europa.eu

Jums bus mokamas bazinis darbo užmokestis ir kitos 
taikomos išmokos, pavyzdžiui:

• ekspatriacijos išmoka
• namų ūkio išmoka
• išmoka vaikui išlaikyti
• mokymosi išmoka
• dislokavimo išmoka (kai darbuotojas dislokuojamas)
• išmoka už pamaininį darbą (jeigu dirbama 

pamainomis)

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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