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Свободна длъжност: Ръководител на група  
„Командировки и срещи“ 

Звено: Управление на ресурси и координация 
Номер: (ECDC/AD/2016/RMC-GLMM) 

 
 

 

 

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

Длъжностна характеристика  

Групата „Командировки и срещи“ е основното звено на ECDC за изпълнение на 
административните и логистичните задачи, свързани с организирането на командировки 
(служебни пътувания) и срещи.  

Ръководителят на група „Командировки и срещи“ е на пряко подчинение на ръководителя 
на секция „Корпоративни услуги“ и има следните задължения: 

 планиране и контрол на работата на група „Командировки и срещи“ с оглед 
изпълнение на нейните цели,  

 „вертикално управление“ на членовете на групата, включително управление на 
изпълнението, 

 планиране, управление и контрол на бюджета за командировки и срещи и отчитане 
на изпълнението на бюджета, 

 осъществяване на контакти с наетата от ECDC агенция за организиране на 
командировки и срещи и с други редовни доставчици, 

 в сътрудничество с външния доставчик, редовен анализ на удовлетвореността на 
командирования служител, ефективността на разходите, подобренията в 
системата, таксите, докладите за управление и др., 

 поддържане на контакти с други звена и секции на ECDC по отношение на 
организирането на командировки и срещи и предоставяне на съвети във връзка с 
политики, документи с насоки, най-добри практики и по въпроси на резервацията, 

 съставяне и редовно преразглеждане на политиките и процедурите на ECDC за 
командировките и срещите, 

 изпълнение на всички ежедневни задачи във връзка с навременното и точно 
обработване на докладите, одобренията и изключенията във връзка с 
командировки и срещи, 

 заместване на ръководителя на секцията в негово/нейно отсъствие. 
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Необходима квалификация и професионален опит 

A. Формални изисквания 

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

 да притежават образователна степен, която отговаря на завършено висше 
образование с продължителност на обучението най-малко три години, 
удостоверено с диплома1, 

 да владеят отлично един от официалните езици на Общността и задоволително на 
друг официален език на Общността, така че да могат да изпълняват задълженията 
си2, 

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

 да не са лишени от граждански права3, 

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

 да притежават необходимите морални качества за изпълнение на определените 
задължения, 

 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 (след получаването на диплома), от които 
най-малко 3 години опит, придобит на позиции, съответстващи на настоящата 
длъжностна характеристика, 

 доказан професионален опит в организирането на служебни пътувания и срещи, 

 доказан опит в управлението и ръководенето на екип,  

 опит в планирането и организирането на срещи, 

 отлични умения за работа с цифри и опит в управлението на бюджет, 

 отлично писмено и говоримо владеене на английски език, 

                                                 

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 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.  

3 Преди назначаването одобреният кандидат трябва да представи свидетелство за съдимост, от което да е видно, че не е 
осъждан. 
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 отлични умения за работа с Excel, и по-специално с Outlook, както и с други 
приложения на Microsoft Office (Word, PowerPoint).  

Личностни характеристики/междуличностни умения:  

 отлични комуникативни умения и способност за ефективно взаимодействие със 
служителите и с външните партньори на всички нива, 

 изключителни умения за обслужване на клиенти и ефективен, ориентиран към 
услугите подход, 

 отлични умения за планиране, координиране, определяне на приоритети и 
организиране,  

 добре развита способност за критично и нестандартно мислене, и за реализиране 
на концепции, 

 доказани умения за разрешаване на проблеми и силно развито чувство за 
инициатива и отговорност. 

Следният професионален опит и умения представляват предимство за тази длъжност:   

 способност за ефективно сътрудничество в мултикултурна среда, 

 опит в сферата на пътуванията и способност за водене на преговори и работа с 
доставчици от сектора, 

 опит от работа в публичния сектор на национално или международно/ЕС ниво, 
включително познаване на финансовото управление и правилата за обществените 
поръчки в публичния сектор, 

 практически опит в изготвянето на документи за обществени поръчки във връзка 
с организирането на служебни пътувания и срещи. 

 

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  

Лицето, което ще заеме длъжността, ще бъде назначено въз основа на списък на 
предварително одобрени кандидати, предложен на Директора от комисията за подбор. 
Настоящата обява за свободна длъжност е основанието за формиране на предложение от 
страна на комисията за подбор. От кандидатите може да бъде поискано да положат 
писмени изпити. Кандидатите трябва да имат предвид, че предложението може да бъде 
оповестено публично и че включването в списъка на предварително одобрените 
кандидати не е гаранция за назначаване на работа. Списъкът ще бъде изготвен в резултат 
на открита процедура по 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 5. 

Кандидатите трябва да обърнат внимание на изискването, че съгласно Правилника за 
длъжностните лица на ЕС всички нови служители трябва да преминат успешно 
изпитателен срок. 
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За допълнителна информация относно договорните и работните условия направете 
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 е в Стокхолм, където Центърът осъществява дейността си.  

Резервен списък 

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 бъде удължена. 

Процедура за кандидатстване 

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

За да бъде заявлението ви валидно, трябва да попълните всички задължителни 
раздели от формуляра, който следва да се подаде във формат Word или PDF и 
за предпочитане на английски език4. Всички непълни заявления се считат за 
невалидни. 

Формулярът на заявлението за кандидатстване може да се намери на нашия 
уебсайт: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Крайният срок за подаване на заявления и допълнителна информация относно етапа на 
процедурата, както и важна информация за процеса на назначаване, е публикувана на 
нашия уебсайт и може да се намери, като използвате връзката по-горе.  

Поради големия брой кандидатури, които получаваме, уведомяваме само кандидатите, 
избрани за интервю. 

                                                 

4 Настоящата обява за свободна длъжност е преведена 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

