
POSTANITE 
PRIPADNIK  
MEJNE POLICIJE 
FRONTEX – 
ZAPOSLUJEMO!



VAROVANJE 
ZAŠČITA 

ODZIV



Evropska unija prvič vzpostavlja svojo uniformirano službo – stalno enoto evropske 
mejne in obalne straže. Sestavljena bo iz uradnikov agencije Frontex in držav članic EU 
ter bo evropskim državam pomagala pri soočanju z izzivi na zunanjih mejah.

Pripadnike mejne in obalne straže Frontex bodo usposobili najboljši učitelji, opremljeni 
pa bodo z najnovejšimi dosežki tehnologije. Tako bodo pripravljeni na prihodnje obmejne 
izzive.

Vsi izbrani kandidati bodo deležni osnovnega, največ šestmesečnega usposabljanja, da 
bodo januarja 2021 pripravljeni za napotitev na območja delovanja. Tako bomo zagotovili, 
da bodo imeli uradniki potrebne veščine za sodelovanje na posameznem območju 
delovanja ter da bodo v celoti izpolnjevali veljavno zakonodajo EU in etične standarde.



KOGA IŠČEMO

KAJ BODO GLAVNE NALOGE 
PRIPADNIKOV MEJNE STRAŽE 
FRONTEX

Iščemo kandidate z izkušnjami na področju kazenskega 
pregona (kot so policija, carina, mejna in obalna straža), 
storitev nujne pomoči, civilnega kriznega upravljanja, 
vojske ali enakovrednem področju (aktivni in upokojeni). Vsi 
kandidati morajo govoriti angleško na srednji ravni (B2).

V prvi fazi bomo zaposlili več kot 700 pripadnikov mejne in 
obalne straže Frontex. Na podlagi svojih izkušenj se lahko 
prijavite za člana straže Frontex na treh stopnjah: osnovni, 
srednji ali napredni.

Večina pripadnikov mejne straže Frontex bo nosila uniforme, 
službeno orožje in bo lahko izvajala naloge, kot so preverjanje 
identitete in državljanstva določene osebe, dovolitev ali 
zavrnitev vstopa v EU ter patruljiranje med mejnimi prehodi.

Mejne kontrole
Zbiranje in 
posredovanje 
informacij

Operacije 
vračanja

Iskanje in 
reševanje

Boj proti čezmejnemu 
kriminalu Varovanje meje

PASSPORT



KJE BODO DELOVALI 
PRIPADNIKI MEJNE STRAŽE 
FRONTEX

POSTOPEK ZAPOSLOVANJA

Pripadniki mejne straže Frontex bodo delovali na območjih 
delovanja na zunanjih mejah EU. Lahko bodo delovali tudi 
v državi nečlanici EU, pod pogojem, da je ta podpisala 
sporazum o statusu z EU.

Ko bo izbirni postopek končan, bo izbranim kandidatom 
ponujena petletna pogodba o zaposlitvi z devetmesečnim 
poskusnim obdobjem. Vsi izbrani pripadniki bodo sodelovali 
v največ šestmesečnem osnovnem usposabljanju in opravili 
preskuse usposobljenosti, da se oceni ali so pripravljeni na 
izvajanje svojih nalog.

1. Ocenjevanje prijav

ROK ZA PRIJAVO

ZAČETEK NAPOTITVE

2. Preskus znanja angleščine

3. Priprava ožjega seznama 
kandidatov

4. Preskus telesne 
pripravljenosti

5. Razgovori

6. Ponudbe za zaposlitev

7. Zdravniški pregledi

8. Podpis pogodbe

9. Začetek poskusnega 
obdobja

10. Usposabljanje

11. Končni preskusi 
pripravljenosti



KAKO SE PRIJAVITI

PREDNOSTI ZA VAS

Obiščite našo spletno mesto ali uporabite to kodo 
QR in že danes izpolnite prijavo!
https://frontex.europa.eu

Prejemali boste osnovno plačo in ustrezne 
dodatke, kot so:

• izselitveni dodatek;
• gospodinjski dodatek;
• otroški dodatek;
• dodatek za izobraževanje;
• dodatek za napotitev (ob napotitvi);
• dodatek za izmensko delo (v primeru 

izmenskega dela).

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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