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Свободна длъжност: Специалист по архитектура на 
предприятието 

Звено: Информационни и комуникационни технологии 
Реф. номер: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 

 
 

Това е покана за кандидатстване за горепосочената длъжност на срочно нает служител в 
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). 

Длъжностна характеристика 

Звено ИКТ към ЕСDC търси специалист по информационни технологии и архитектура на 
предприятието (ИТ-АП), който да отговаря за корпоративното приложение и 
архитектурата на инфраструктурата на предприятието (АП) и за съдействие при 
корпоративната АП. 

Лицето, заемащо тази длъжност, ще бъде подчинено на ръководителя на звено ИКТ. 

По-специално задълженията му ще включват: 

 внедряване на практиката на АП в ЕСDC съвместно с екипа за архитектура на 
предприятието; 

 изграждане на връзки в екипа за корпоративна архитектура на предприятието (ЕАП), в 
който участват специалисти по архитектура на предприятието по отношение на 
стопанската дейност, информацията и информационните технологии, и с 
предприятията към ЕСDC; 

 взаимодействие със съответната генерална дирекция към Комисията и други външни 
заинтересовани страни, ако е необходимо; 

 да бъде гарант и точка за контакт в областта на ИТ-АП, да повишава осведомеността и 
да обменя знания; 

 изготвяне на решения относно стратегии, политики, цели, процеси и инструменти в 
областта на ИТ-АП, съгласувано с ЕАП, и съдействие при изготвяне на стратегически 
решения относно АП за стопанската дейност и АП за информацията; 

 поддържане и документиране на състоянието на ИТ-АП в съответствие с целите за 
качество; 
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 преглед на състоянието на ИТ-АП с определяне и предлагане на области за подобрения; 
разработване и документиране на необходимото бъдещо състояние на ИТ-АП съгласно 
съответните принципи за качество; 

 извършване на анализ на пропуските, предлагане на планове и пътни карти за проекти 
за преустройство на ИТ-АП; 

 определяне на стратегии, политики и принципи на проектиране за ИТ-АП съгласно 
визията и целите на заинтересованите страни и така, че приложенията и 
инфраструктурите да са подходящи за целта, оперативно съвместими, подлежащи на 
преустройство, сигурни и с оптимално съотношение качество/цена; 

 редовно следене на нововъзникващи технологии и най-добри практики в областта на 
ИТ, включително използване на ИТ в сходни организации; 

 съдействие при разработването на корпоративна стратегия за ИТ; 

 насочване на дизайнерите на корпоративна ИТ архитектура, състоящи се от архитекти 
на решенията, анализатори на системи за управление, системни инженери; 

 прилагане на най-добри практики в областта на ИТ-АП, съгласувано с екипа за АП; 

 поддържане на активността и информираността на заинтересованите страни по 
въпроси, свързани с развитието на АП; 

 председателство на прегледите на архитектурата на решенията и осигуряване на 
съответствие на новите разработки с принципите на АП; 

 участие в работата на ръководните комитети по портфейла на ИТ. 

Задължителна квалификация и професионален опит 

A. Формални изисквания 

За да отговарят на условията, кандидатите трябва да изпълнят набор от формални 
изисквания. Тези изисквания са: 

 да притежават образователна степен, която отговаря на завършено висше 
образование, удостоверено с диплома, когато обичайната продължителност на 
обучението е четири или повече години, или образователна степен, която отговаря 
на завършено висше образование, удостоверено с диплома, и подходящ 
професионален опит от най-малко една година, когато обичайната 
продължителност на обучението е най-малко три години1; 

 да имат най-малко девет години професионален опит2 (след получаването на 
дипломата за висше образование); 

                                                 

1 Приемат се само дипломи и удостоверения, които са издадени в държави — членки на ЕС, или за които са издадени 

удостоверения за еквивалентност от органи в тези държави членки. 

2 Задължителната военна служба винаги се взема под внимание.  
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 отлично владеене на един от официалните езици на Общността и задоволително 
на друг официален език на Общността, така че да могат да изпълняват 
задълженията си3; 

 да имат гражданство на държава — членка на ЕС, или на Норвегия, Исландия или 
Лихтенщайн; 

 да не са лишени от граждански права4; 

 да са изпълнили задълженията, наложени от приложимите закони за военната 
служба; 

 да притежават необходимите морални качества за изпълнение на определените 
задължения; и 

 да са физически годни да изпълняват свързаните с длъжността задължения. 

 

B. Критерии за подбор 

За да са подходящи за тази длъжност, кандидатите трябва да отговарят на определени 
основни критерии за професионален опит и да притежават определени личностни 
характеристики/междуличностни умения. Те са, както следва: 

Професионален опит/познания: 

 най-малко 5 години професионален опит в управление на АП, включително 
разработване на интересите на стопанската дейност и информация за процесите, 
приложения, сигурност на информационните системи и инфраструктура за цялото 
предприятие с акцент върху ИТ-АП, за различни работодатели; 

 висше образование по информатика, информационни технологии, инженерство 
или други съответни области с продължителност на обучението най-малко четири 
години; 

 доказани технически познания по вътрешно и възложено на външни изпълнители 
разработване за интегриране на търговски стандартизирани приложения във 
всички нива и в условия на oриентирана към услуги архитектура; 

 доказан опит в разработване, ръководство и управление на проекти в областта на 
АП, оптимизиране на ИТ-АП за цялото предприятие; 

 практически опит в преобразуване на АП в организации и умения за лидерство и 
управление на промените; 

 задълбочени знания по съответни архитектурни рамки, като TOGAF (за 
предпочитане) или Zachman; задълбочено разбиране на специалността, процесите 
и най-добрите практики на архитектурата; 

 солиден опит в разработване на стратегически съображения и консултации; 

 отлично писмено и говоримо владеене на английски език. 

                                                 

3 Освен това, за да отговарят на условията за повишение посредством годишната процедура по повишаване, членовете на 

персонала трябва да владеят на работно ниво и трети език на ЕС, както е описано в приложимия Правилник за длъжностните 
лица и правилата за прилагане.  

4 Преди назначаването одобреният кандидат ще трябва да представи свидетелство за съдимост, от което да е видно, че не 

е осъждан. 
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Личностни характеристики/междуличностни умения:  

 ориентираност към обслужване, силно чувство на отговорност и проактивно 
поведение;  

 гъвкавост и способност за работа под стрес; 

 способност за анализиране на сложна информация от широк набор източници, 
обобщаване и предлагане на практически препоръки, стратегии и планове; 

 аналитичен, структуриран и методичен подход с изострено внимание към 
подробностите; 

 отлични умения за изслушване и преговори и способност за добра работа в екип; 

 способност за превръщане на бизнес стратегия/нужди в изисквания към 
архитектурата на ИТ; 

 способност за внушаване на лична надеждност с помощта на открита комуникация, 
такт и дипломатичност. 

Следният професионален опит и умения представляват предимство за тази длъжност: Те 
са, както следва: 

 подходяща професионална квалификация (напр. сертифициране за TOGAF 9, RM-
ODP, рамка Zachman, C4ISR или равностойни; професионално сертифициране за 
Microsoft, сертифициран специалист по архитектура на предприятията за 
платформа Java, специалист по ІВМ, специалист по Oracle, сертифициране за ISM); 

 опит със склад за данни, големи бази данни, анализ на стопанска информация, 
географски информационни системи, изчислителни облаци; 

 практически опит с архитектурни инструменти САSE за документиране на 
архитектурни разработки (като Sparx EA или равностойни) и стандарти за 
моделиране (Archimate, BPMN, UML пр.); 

 разбиране на тенденциите и пътни карти на продуктите в сектора на ИТ, както и 
на процесите и методологиите за управление на проекти; опит в следене на 
технологии; 

 опит с Disciplined Agile Delivery Lifecycle и/или Disciplined Agile Delivery Lean Lifecycle 
и/или Lean Continuous Delivery Lifecycle. 

В зависимост от броя на получените заявления за кандидатстване, комисията за подбор 
може да приложи по-строги изисквания в рамките на горепосочените критерии за подбор. 

Назначаване и условия за работа 

Служителят ще бъде назначен въз основа на списък на предварително одобрени 
кандидати, предложен на директора от комисията за подбор. Предложението на 
комисията за подбор се прави въз основа на настоящото обявление за свободна длъжност. 
От кандидатите може да бъде поискано да положат писмени изпити. Кандидатите трябва 
да имат предвид, че предложението може да се оповести публично и че включването в 
списъка на предварително одобрените кандидати не е гаранция за назначаване на работа. 
Списъкът с предварително одобрените кандидати ще бъде изготвен в резултат на открита 
процедура за подбор. 

Избраният кандидат ще бъде назначен като срочно нает служител съгласно член 2, 
буква е) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности за 
период от пет години с възможност за подновяване. Той ще бъде назначен в степен AD 8. 
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Кандидатите трябва да обърнат внимание на изискването, че съгласно Правилника за 
длъжностните лица на ЕС всички нови служители трябва да преминат успешно 
изпитателен срок. 

За допълнителна информация относно договорните и работните условия можете да 
направите справка с Условията за работа на другите служители на Европейските общности 
на следния адрес: 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

Местоработата ще бъде в Стокхолм, където Центърът осъществява дейността си. 

Списък с одобрени кандидати 

Може да бъде изготвен резервен списък с одобрени кандидати, който да се използва за 
набиране на персонал, в случай на бъдещи свободни места за подобни длъжности. Той ще 
бъде валиден до 31 декември на годината, посочена в крайния срок за кандидатстване, 
като валидността му може да се удължава. 

Процедура за кандидатстване 

За да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр на заявлението за 
кандидатстване на адрес Recruitment@ecdc.europa.eu, като ясно посочите 
референтния номер на свободната длъжност и фамилното си име в полето 
„Относно“ на електронното писмо. 

За да бъде валидна кандидатурата ви, трябва да попълните всички 
задължителни полета във формуляра на заявлението, което трябва да се 
подаде във формат Word или PDF и за предпочитане на английски език5. Всички 
непълни заявления ще бъдат считани за невалидни. 

Формулярът за кандидатстване на ECDC е достъпен на уебсайта ни на адрес: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Крайният срок за подаване на заявления и допълнителна информация относно 
състоянието на тази процедура за подбор, както и важна информация относно процеса на 
наемане, е публикувана на уебсайта ни и е достъпна чрез горепосочената връзка. 

Поради големия брой кандидатури, които получаваме, ще уведомим единствено избраните 
за интервю кандидати. 

                                                 

5 Настоящото обявление за свободна длъжност е преведено на всичките 24 официални езика на ЕС от оригинала на 

английски език. Предпочитаме да получим заявленията, попълнени на английски език, тъй като това е работният език, 
използван в ежедневната дейност на ECDC. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

