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Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 
е независима европейска агенция, финансирана от 
Европейския съюз (ЕС), намираща се в Парма, Италия. 
Органът се  занимава с оценка на риска в ЕС по 
отношение на безопасността на храните и фуражите.
В тясно сътрудничество с националните органи 
и в открита консултация със заинтересованите 
страни, ЕОБХ предоставя независими научни 
становища и комуникация относно съществуващите 
и възникващите рискове.
Ролята на EFSA е да оценява и да съобщава за всички 
рискове, свързани с хранителната верига. Ние 
сме ангажирани да гарантираме безопасността на 
храните в Европа.

Ние сме базирани в Парма, Италия, където в момента 
работят около 450 служители от цяла Европа. 
Основният ни работен език е английски. 
ЕОБХ е изправена пред ново предизвикателство, 
свързано с подготовката за прилагането на новия 
Регламент 178/2002. 
ЕОБХ ще се разраства значително през следващите 
години и ще публикуваме няколко покани за 
създаване на резерв от подходящи кандидати, които 
да ни помогнат да продължим мисията на ЕОБХ в 
бъдеще.
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Командирован национален експерт:
 █ Отворен за служители от ЕС и извън ЕС, 

работещи в  национална, регионална или 
местна публична администрация или 
междуправителствена организация.

 █ Договор за 1 година с възможност за 
удължаване до 4 години.

Програма за гост - служители (краткосрочна 

ангажираност:
 █ Отворена за кандидати и докторанти 

от ЕС и извън ЕС от национална 
публична администрация, публична 
междуправителствена организация, 
университети или изследователски 
институции.

 █ Продължителността може да бъде до 6 или 
12 месеца.  

Повече информация
За повече информация за обявените свободни 
работни места в ЕОБХ и допълнителна 
информация за възможностите за кариера, 
посетете нашия уебсайт; 
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Кариерни възможности

Персонал (Временен и постоянен):
 █ Отворен за граждани от ЕС, Исландия или 

Норвегия
 █ 5 годишен договор с възможност за подновяване.
 █ Пакет предимства:

В допълнение към основната заплата, ние 
предлагаме различни обезщетения в зависимост 
от личните обстоятелства.

• Семейни надбавки за съпруг / съпруга и деца на 
издръжка

• Медицинска застраховка за служители и лица на 
издръжка

• Застраховка при злополука за персонала 
• Гъвкаво работно време
• Родителски и семеен отпуск 
• Пенсионна схема
• Европейско училище

Стажантска програма:
 █ Отворена за кандидати от ЕС и от държави извън ЕС
 █ Скоро дипломирани висшисти (бакалавър)
 █ Месечна безвъзмездна помощ от около 1.160 евро

 █ Продължителност на стажа до 12 месеца 

 

Персоналът на Европейския орган за 
безопасност на храните е отговорен за 
осигуряването на безопасността на 
храните в Европа, консултиране относно 
рисковете, свързани с хранителната 
верига, и предоставяне на информация 
относно тях.

Какво предлагаме: 
 █ Интересна и интелектуално стимулираща работа. 
 █ Среда, в която сте насърчени да развивате и 

обменяте умения и опит. 
 █ Възможност за работа в мултикултурна и 

многоезична среда.
 █ Атрактивен пакет от предимства.
 █ По-нататъшно обучение и професионално 

развитие.

Търсим най-добрите таланти в цяла Европа
 █ С опит в науката (биохимия, химия, наука и 

технология на храните, хуманна или ветеринарна 
медицина, биотехнология, биология, агрономство, 
токсикология и др.), ИТ, право, финанси, 
комуникации или човешки ресурси. 

 █ Кандидати: 
• Които са организирани и ориентирани към 

резултати;
• Които харесват работата в мултинационален 

екип и се адаптират бързо към променящата се 
среда;

• Които искат да се развиват професионално и да 

допринесат за развитието на Европа.  


