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Vaba ametikoht: ettevõttearhitektuuri spetsialist 
Üksus: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia üksus 

Viide: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Avaldused eespool nimetatud ajutise teenistuja ametikohale kandideerimiseks palutakse saata 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusesse (ECDC). 

Ametikoha kirjeldus 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia üksus 
otsib ettevõtte infotehnoloogiaarhitekti, kes vastutab ettevõttearhitektuuri rakendamise ja 
infrastruktuuri eest ning aitab kaasa ettevõttearhitektuuri haldamisele. 

Töötaja allub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia üksuse juhatajale. 

Eelkõige vastutab ta järgmiste töövaldkondade eest: 

• ettevõttearhitektuuri praktiline väljatöötamine Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskuses koos ettevõttearhitektuuri meeskonnaga; 

• sidemete loomine ettevõttearhitektuuri meeskonnas (mille liikmed on äri-, info- ja 
infotehnoloogia valdkonna ettevõttearhitektid) ning ECDC teiste osakondadega; 

• vajadusel suhtlemine komisjoni asjaomaste peadirektoraatide ja teiste väliste 
sidusrühmadega; 

• tegutsemine ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri järelevalvaja ja kontaktpunktina, 
teadlikkuse tõstmine ja teadmiste jagamine; 

• ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri strateegiate, poliitika, eesmärkide, protsesside ja 
vahenditega seotud otsuste ettevalmistamine ja kooskõlastamine ettevõttearhitektuuri 
meeskonnaga ning ettevõtte äriarhitektuuri ja infoarhitektuuri strateegiliste otsuste 
ettevalmistamine; 

• ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri haldamine ja dokumenteerimine vastavalt 
kvaliteedieesmärkidele; 

• ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri hetkeseisu läbivaatamine, selgitades välja täiustamist 
vajavad valdkonnad ja esitades ettepanekuid olukorra parandamiseks; ettevõtte tulevase 
infotehnoloogiaarhitektuuri kavandamine ja dokumenteerimine kooskõlas asjaomaste 
kvaliteedipõhimõtetega; 
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• puuduste analüüsimine, ettepanekute ja tegevuskavade koostamine ettevõtte 
infotehnoloogiaarhitektuuri uuendusprojektide kohta; 

• ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri strateegiate, poliitika ja kavandamispõhimõtete 
määratlemine vastavalt sidusrühmade nägemusele ja eesmärkidele viisil, et rakendused ja 
infrastruktuurid vastaksid eesmärgile, oleksid koostalitusvõimelised, ümberkujundatavad, 
turvalised ning parima hinna ja kvaliteedi suhtega; 

• pidev uute tehnoloogiate ja infotehnoloogiasektori parimate tavade seire (sh infotehnoloogia 
kasutamine sarnastes organisatsioonides); 

• ettevõtte infotehnoloogiastrateegia arendamise toetamine; 

• ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri kujundajate (lahenduste arhitektid, ärianalüütikud, 
süsteemiinsenerid) suunamine; 

• ettevõtte infotehnoloogia parimate tavade rakendamine koostöös ettevõttearhitektuuri 
meeskonnaga; 

• sidusrühmade kaasamine ja nende teavitamine ettevõttearhitektuuri arendamise 
küsimustest; 

• lahenduste arhitektuuri läbivaatamise juhtimine ja uute arenduste kooskõla tagamine 
ettevõttearhitektuuri põhimõtetega; 

• infotehnoloogiaportfelli juhtkomiteede toetamine. 

Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 
A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele ametlikele nõuetele: 

• lõpetatud kõrgharidusele vastav haridustase, mida kinnitab diplom, kui ülikooli 
normaalõppeaeg kestis neli aastat või kauem, või lõpetatud kõrgharidusele vastav 
haridustase, mida kinnitab diplom, ja vähemalt üks aasta asjakohast erialast 
töökogemust, kui ülikooli normaalõppeaeg kestis vähemalt kolm aastat1; 

• vähemalt üheksa aastat töökogemust2 (pärast diplomi saamist); 

• Euroopa Liidu ühe ametliku keele valdamine ja Euroopa Liidu veel ühe ametliku keele 
rahuldav oskus tasemel, mida on vaja ametiülesannete täitmiseks3; 

• kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodakondsus; 

• kandidaadil on kõik kodanikuõigused4; 

                                                 

1 Arvesse võetakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 
ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 

2 Alati võetakse arvesse kohustuslik sõjaväeteenistus.  

3 Iga-aastasele edutamisele kvalifitseerumiseks peavad töötajad oskama ka kolmandat Euroopa Liidu keelt töökeele tasemel, mida 
on kirjeldatud kohaldatavates personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades.  

4 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil esitada politseitõend karistusregistri kannete puudumise kohta. 
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• kandidaat on täitnud kõik talle sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega pandud 
kohustused; 

• kandidaadil on ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused ja 

• kandidaat on ametikohustuse täitmiseks sobivas füüsilises vormis. 

B. Valikukriteeriumid 

Kõnealusele ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud töökogemuste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. Need on järgmised: 

Töökogemus/teadmised: 

• vähemalt viieaastane töökogemus erinevate tööandjate juures ettevõttearhitektuuri 
juhtimises, mis hõlmab kogu ettevõtte äristrateegiate ja protsessiteabe, rakenduste, IT-
turbe ja infrastruktuuri kavandamist, keskendudes ettevõtte 
infotehnoloogiaarhitektuurile; 

• vähemalt neli aastat kestnud ülikooliõpingud informaatika, infotehnoloogia või 
inseneriteaduste erialal või muus sarnases valdkonnas; 

• tõendatud tehniline taust kasutusvalmis kommertsrakenduste nii ettevõttesisese kui ka 
allhankena arendamises ja integreerimises kõikidel tasanditel ja teenindussuunitlusega 
arhitektuurikeskkondades; 

• tõendatud kogemus ettevõttearhitektuuri kava koostamisel, juhtimisel ja haldamisel ning 
ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri optimeerimisel kogu ettevõttes; 

• praktiline kogemus ettevõttearhitektuuri muudatuste elluviimisel organisatsioonides ning 
juhtimis- ja muutuste juhtimise oskused; 

• head teadmised asjaomastest arhitektuuriraamistikest, nt TOGAF (eelistatult) või 
Zachman; arhitektuuridistsipliini, -protsesside, -kontseptsioonide ja parimate tavade 
põhjalik mõistmine; 

• põhjalik kogemus strateegiliste põhjenduste ja nõuannete väljatöötamisel; 

• väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas. 

Isikuomadused/suhtlusoskus:  

• teenindusvalmidus, tugev vastutustunne ja algatusvõime;  

• paindlikkus ja võime töötada pingeolukorras; 

• mitmest allikast pärineva keeruka teabe analüüsioskus, praktiliste soovituste, 
strateegiate ja kavade kokkuvõtete ja ettepanekute tegemise oskus; 

• analüütiline, struktureeritud ja meetodipõhine lähenemine ning üksikasjadele 
tähelepanu pööramise oskus; 

• väga head kuulamis- ja läbirääkimisoskused ning meeskonnatöö oskus; 

• oskus kohandada äristrateegiaid/-vajadusi ettevõtte infotehnoloogiaarhitektuuri 
nõuetega; 

• usaldusväärsus, suheldes avatult, taktitundeliselt ja diplomaatiliselt. 

Samuti oleme kindlaks määranud kogemused ja oskused, mis tulevad sellel ametikohal kasuks. 
Need on järgmised: 

• asjaomane kutsekvalifikatsioon (nt sertifikaat TOGAF 9, RM-ODP, Zachmani raamistik, 
C4ISR või samaväärne kvalifikatsioon; Microsofti spetsialisti sertifikaat, Java 
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ettevõttearhitekti sertifikaat (SCEA) Java platvormi jaoks, IBMi spetsialisti sertifikaat, 
Oracle’i spetsialisti sertifikaat, ISM-sertifikaadid); 

• andmelao, suurandmete, äriteabetarkvara, geograafiliste infosüsteemide ja 
pilveteenuste kasutamise kogemus; 

• praktiline kogemus arhitektuurivaldkonna CASE-vahendite kasutamisel 
arhitektuuriprojektide dokumenteerimiseks (nt Sparx EA või sarnane vahend) ning 
modelleerimisstandardite (Archimate, BPMN, UML jm) kasutamisel; 

• infotehnoloogiasektori suundumuste ja tarkvaratoodete väljatöötamise kavade, sh 
arendus- ja projektijuhtimisprotsesside ja -meetodite mõistmine; tehnoloogiaseire 
kogemus; 

• agile- ja lean-meetodite (Disciplined Agile Delivery Lifecycle ja/või Disciplined Agile 
Delivery Lean Lifecycle ja/või Lean Continuous Delivery Lifecycle) kasutamise kogemus; 

Sõltuvalt avalduste arvust võib valikukomisjon kohaldada eespool nimetatud valikukriteeriumide 
kohta rangemaid nõudeid. 

Töölevõtmine ja teenistustingimused 
Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valikukomisjon esitab direktorile. 
Valikukomisjoni ettepanek koostatakse käesoleva vaba ametikoha teate alusel. Kandidaatidelt 
võidakse nõuda kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama, et ettepanek võidakse 
avalikustada ja lõppnimekirja kandmine ei taga töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valikumenetlust. 

Edukas kandidaat võetakse tööle ajutise teenistujana Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti f alusel viieks aastaks ja seda perioodi võidakse pikendada. 
Töötaja ametiaste on AD 8. 

Kandideerijatel tuleb arvestada Euroopa Liidu personalieeskirjade nõudega, et kõik uued 
töötajad peavad läbima edukalt katseaja. 

Lepingu- ja töötingimuste lisateave on Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustes aadressil 

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

Töökoht asub keskuse tegevuskohas Stockholmis. 

Reservnimekiri 

Võidakse koostada reservnimekiri, mida kasutatakse, kui tekib samalaadne vaba ametikoht. 
Nimekiri kehtib avalduste esitamise aasta 31. detsembrini ja seda tähtaega võib pikendada. 

Avalduste esitamine 

Kandideerimiseks saatke täidetud avaldus aadressile Recruitment@ecdc.europa.eu, 
märkides e-kirja teemareale selgelt vaba töökoha viitenumbri ja oma 
perekonnanime. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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Avaldus on kehtiv, kui avalduse vormi kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Avaldus 
tuleks esitada Wordi või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles5. Kõik 
mittetäielikud taotlused loetakse kehtetuks. 

ECDC avaldusvorm on meie veebilehel aadressil 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Avalduste esitamise tähtaeg ja lisateave valikumenetluse seisu kohta ning värbamisprotsessi 
käsitlev oluline teave on avaldatud meie veebilehel ja sellega saab tutvuda eespool esitatud lingi 
kaudu. 

Saabunud avalduste suure arvu tõttu teavitatakse vaid neid kandidaate, keda kutsutakse 
töövestlusele. 

                                                 

5 Käesolev vaba töökoha teade on tõlgitud kõigisse Euroopa Liidu 24 ametlikku keelde ingliskeelsest originaalist. Et ameti igapäevane 
töökeel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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