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Vad krävs för att kunna söka?  

• Svensk medborgare. 
• Magister/masterexamen uttagen vid 

ansökningstillfället, vilken ska vara relevant 
för EU-delegationernas verksamhet. 

• Ingen åldersgräns. 
• Mycket goda kunskaper i engelska och/eller 

franska. Ytterligare språkkunskaper är 
meriterande, men inte ett krav. 

• 0 år till max 1 års relevant arbetslivserfarenhet 
från en EU-institution 

• Erfarenhet från volontärarbete eller liknande 
är meriterande.  

• OBS. Det är endast möjligt att delta i ett av 
programmen JPO och JPD.  

• OBS 2. Det är inte ett krav att ha professionell 
erfarenhet för att kunna ansöka till 
traineeprogrammet, men företräde kommer 
att ges till kandidater som vid 
ansökningstillfället har max 4 års relevant 
arbetslivserfarenhet (varav max 1 år med EEAS 
Kommissionen eller annan EU-institution/EU-
organ.) Se EEASs hemsida för detaljer,  The 

call for expression of interest for the Junior 

Professionals in Delegation (JPD) Programme is 

open from 4th January 2023 until 31st January 

2023 | EEAS Website (europa.eu) 

Hur söker du?  

Annonsen publiceras på Sidas hemsida för lediga 
tjänster. Du kan prenumerera på lediga tjänster så får 
du en notis när annonsen publiceras. Det är inte möjligt 
att söka en specifik tjänst, eller ett specifikt land. Du 
skickar in en ansökan som sedan matchas med de 
tjänster som finns ute. Det är möjligt att önska region, 
men det finns ingen garanti för att du får en tjänst i den 
region du har önskat. Det är EEAS och Kommissionen 
(EC) som är ansvariga för tjänsterna och Sida kan inte 
informera om vilka tjänster som finns i aktuell omgång.    

Måste jag verkligen ha en examen när jag ansöker? 
Jag kommer att bli klar med mina studier en månad 
efter sista ansökningsdatum, räcker inte det?  

Nej, du måste ha tagit ut din examen vid 
ansökningstillfället.  

Jag har tagit min examen men ännu inte fått mitt 
examensbevis. Kan jag söka ändå?  

Ja. Sida begär inte in något examensbevis i samband 
med ansökan så det räcker med att du fått ut dina 
poäng från högskolan. Går du vidare i processen kan 
det bli aktuellt att inkomma med examensbevis. 

Hur ska jag tänka när jag fyller i önskemål avseende 
region/land i ansökningsformuläret?  

Ett tips är att ange önskemål så brett som möjligt, dvs. 
hellre till exempel ”Afrika” eller ”Östafrika” än ett 
specifikt land i Afrika. Ju bredare dina önskemål är, 
desto större chans att du kan matchas med en 
delegation. Dock ska du naturligtvis även tänka på att 
det ska finnas en röd tråd mellan din 
utbildningsbakgrund, meriter och dina önskemål.  

Kan min ansökan behandlas även om den inte är 
fullständig? Nej, Sida beaktar inte ofullständiga 
ansökningar.  

Hur ofta rekryterar ni till JPD-programmet? 

Rekrytering till JPD-programmet sker vartannat år. 

Hur går urvalsprocessen till?  

Urvalsprocessen börjar direkt efter sista 
ansökningsdatum. Tillsammans med vår upphandlade 
rekryteringsfirma väljer Sida ut och presenterar 3-4 
kandidater per tjänst för EEAS som genomför 
granskning och slutgiltigt beslutsfattande tillsammans 
med EU-kommissionen och delegationerna. De 
kandidater som får erbjudande om traineetjänst kallas 
till en förberedande utbildning arrangerad av Sida. 
Utvalda kandidater deltar också i en 
förberedelseutbildning i Bryssel strax före utresa, 
oftast i september. Utbildningarna är obligatoriska. 
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När sker Sidas förberedelseutbildning?  

Den äger rum strax innan utresa och det är 
obligatoriskt att delta. Blir man utvald i processen bör 
man tidigt informera sin nuvarande chef om frånvaro, 
även om inte exakta datum är satta. Ersättning utgår 
inte för Sida-kursen.  

Blir man anställd av EU-delegationen?  

Nej. Som JPD är man inte anställd. Deltagaren blir en 
sk. high-level trainee. Detta innebär att det inte 
utbetalas en ordinarie lön och JPD-deltagaren har 
heller inte tillgång till vissa förmåner som anställda 
har. Det betyder även att JPD inte har rätt att 
representera delegationen eller fatta beslut.  

Vilken ersättning ges?  

EEAS ger bidrag istället för lön. Bidragsnivåerna 
kommer höjas med start för JPD-omgång 2023-25. Se 
uppdaterad korrekt information på EEAS hemsida.  

Måste jag betala skatt?  

Fastän utbetalningen sker i form av ett bidrag ska 
inkomsten deklareras och därefter fattas beslut av 
Skatteverket om beskattning. Guidning i form av en 
handbok finns kring hur din deklaration ska upprättas.  

Är jag försäkrad under mitt uppdrag?  

Du är själv ansvarig för din försäkring. Det är viktigt att 
vara medveten om att detta bekostas av dig. Sida och 
EU bistår inte med försäkring. Däremot kommer 
deltagaren motta ett försökringsbidrag.  

Får jag ha en medföljande partner och/eller barn?  

Ja, men medföljande får ingen ersättning.  

Är det möjligt att få stöd gällande hitta boende och 
dylikt?  

Nej. Du är själv ansvarig för att hitta boende. I och med 
att mycket ansvar läggs på dig som individ ställer Sida 
och EU höga krav på självständighet.  

Hur många platser finns det och hur finansieras 
dessa?  

EEAS finansierar en plats samt Kommissionen en plats 
per medlemsland. Om medlemsstaten önskar kan 
ytterligare bilaterala platser finansieras separat av 

medlemsstaten. Sverige kommer för omgång 2023-25 
att ha 2 platser och väljer ut 8 tänkbara kandidater som 
föreslås till EEAS.  

När kommer slutgiltigt besked?  

Om du blir utvald av EU så får du besked i juni/juli.  

Har du fler frågor kring JPD-programmet? 

Läs igenom all information noggrant och om 
ytterligare frågor kvarstår, vänligen sänd ett mail till 
Sidas funktionsbrevlåda: resursbasprogram@sida.se  

Observera att förlängda svarstider kan råda under 
ansökningsperioden.  
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