CEFTA SECRETARIAT – BRUSSELS
VACANCY ANNOUNCEMENTS, BRUSSELS, BELGIUM
The Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006) is a modern and comprehensive
regional free trade agreement, designed as an integral part of the pre-accession agenda. It
provides a strong legal basis for policy formulation and implementation in key areas related to
trade and investment. The successful implementation of the Agreement to date with full
liberalisation of trade in goods has substantially contributed to the creation of a free trade area
in South East Europe. The CEFTA Parties have agreed on an ambitious agenda to further
contribute to economic growth.
The Secretariat of CEFTA 2006 was established in Brussels, Belgium, in September 2008 in
accordance with the Article 40.2 of the Agreement. The overall role of the Secretariat is to
provide technical and administrative support to the Joint Committee, Chair in Office and any
body established by the Joint Committee.
A specially appointed Selection Committee is now seeking applications for the following
positions:
 Coordination and Communication Expert
 Financial Officer
 Senior Technical Expert Trade Facilitation
 Senior Technical Expert Trade in Services
A detailed job descriptions and application forms are available at:
http://cefta.int/coordination-and-communication-expert-brussels-belgium/
http://cefta.int/financial-officer-brussels-belgium/
http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-facilitation-brussels-belgium/
http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-in-services/

Eligible applicants include civil servants from national administrations and personnel from
international organisations, the private sector and civil society. The successful candidates will
be offered a competitive contract by the CEFTA Secretariat.
The deadline for receipt of applications is midnight (CET), Friday, 23 November, 2018.
short-listed candidates will be contacted for interview.

Only

ЦЕФТА СЕКРЕТАРИЈАТ – БРИСЕЛ
КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО, БРИСЕЛ, КРАЉЕВИНА БЕЛГИЈА

Централноевропски споразум о слободној трговини (ЦЕФТА 2006) је модеран и
свеобухватни регионални споразум о слободној трговини, осмишљен као саставни део
предприступног процеса. Обезбеђује снажну правну основу за формулисање и
имплементацију политике у кључним областима везаним за трговину и инвестиције.
Успешна имплементација досадашњег Споразума уз потпуну либерализацију трговине
робом значајно је допринела стварању зоне слободне трговине у југоисточној Европи.
ЦЕФТА Стране су усагласиле амбициозан план за подстицање економског раста.
Секретаријат ЦЕФТА 2006 је основан у Бриселу, Краљевина Белгија, у септембру 2008.
године у складу са чланом 40.2 Споразума. Секретаријат је задужен за пружање техничке
и административне подршке Заједничком комитету, председавајућем и осталим телима
успостављеним од стране Заједничког комитета.
Специјално именована Изборна комисија позива потенцијалне кандидате за следеће
позиције:
• Стручњак за координацију и комуникацију
• Финансијски службеник
• Виши технички стручњак за олакшавање трговине
• Виши технички стручњак за трговину услугама
Детаљaн опис посла и образци за пријаву су доступни на:
http://cefta.int/coordination-and-communication-expert-brussels-belgium/
http://cefta.int/financial-officer-brussels-belgium/
http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-facilitation-brussels-belgium/
http://cefta.int/senior-technical-expert-trade-in-services/

За позиције се могу пријавити државни службеници из националних администрација и
особље из међународних организација, приватног сектора и цивилног друштва. Успешним
кандидатима који испуњавају услове биће понуђен конкурентан уговор од стране ЦЕФТА
Секретаријата.
Крајњи рок за подношење пријава је поноћ ( по централноевропском времену), петак, 23.
новембар 2018. године. На разговор ће бити позван ужи круг кандидата.

