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Slobodno radno mjesto: Službenik za ICT sigurnost 
Jedinica: Informacijske i komunikacijske tehnologije 

Referentna oznaka: (ECDC/AST/2017/ICT-SO) 
 

 

Otvoren je poziv na podnošenje prijava za navedeno radno mjesto člana privremenog osoblja u 
Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).  

Opis radnog mjesta 

Zaposlenik će odgovarati Voditelju odjela za ICT kvalitetu i djelovati kao lokalni službenik za 
informacijsku sigurnost (LISO) sukladno Uredbi EZ (2006) 3602. 

Zaposlenik će biti odgovoran za sljedeća područja rada: 

• razvoj procjena sigurnosti za informacijske sustave ECDC-a; 

• pružanje savjeta vlasnicima sustava, pružateljima IT usluga i voditeljima projekata o 
pristupu, metodologiji i zahtjevima IT sigurnosti; 

• razvoj i primjena godišnjeg sigurnosnog plana i pregled učinkovitosti; 

• razvoj i održavanje okvirne politike informacijske sigurnosti; 

• savjetovanje o dizajnu sigurnosnih kontrola i provođenje provjera sukladnosti; 

• pružanje savjeta i informacija iz područja sigurnosti informacijskih sustava; 

• nadzor primjene sigurnosnih kontrola; 

• suradnja sa službenikom za zaštitu podataka; 

• vodeća uloga u upravljanju sigurnosnim incidentima; 

• definicija programa svjesnosti o informacijskoj sigurnosti te organizacija i pružanje 
edukacija o sigurnosti; 

• doprinos ukupnom upravljanju sigurnošću ECDC-a; 

• uspostava, primjena i održavanje metodologije upravljanja kontinuitetom poslovanja u 
području informacijskih tehnologija;  

• pomoć svih jedinicama u razvoju i primjeni planova kontinuiteta poslovanja u području 
informacijskih tehnologija. 
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Potrebne kvalifikacije i iskustvo 
A. Formalni zahtjevi  

Kako bi bili prihvatljivi, kandidati trebaju zadovoljiti skup formalnih zahtjeva. Ti su zahtjevi 
sljedeći: 

• Razina visokoškolskog obrazovanja od barem tri godine uz odgovarajuću diplomu1 i 
barem šest (6) godina radnog iskustva2 nakon stjecanja te diplome; ili razina 
srednjoškolskog obrazovanja uz odgovarajuću diplomu koja omogućuje pristup 
visokoškolskom obrazovanju i najmanje devet (9) godina radnog iskustva nakon 
stjecanja te diplome 

• temeljito znanje jednog od jezika Zajednica i zadovoljavajuće znanje drugog jezika 
Zajednica u mjeri koja je nužna za izvršavanje dužnosti3; 

• državljanstvo jedne od država članica EU-a ili Norveške, Islanda ili Lihtenštajna; 

• uživanje svih građanskih prava4; 

• prethodno ispunjenje svih zakonskih obveza u pogledu služenja vojnog roka; 

• zadovoljavanje karakternih zahtjeva za dužnosti radnog mjesta; i 

• fizička sposobnost obavljanja dužnosti povezanih s radnim mjestom. 

B. Kriteriji za odabir 

Kao preduvjet za ovo radno mjesto odredili smo osnovne kriterije koji se odnose na radno 
iskustvo i osobne karakteristike / međuljudske vještine. To su: 

Radno iskustvo / znanje: 

• najmanje 3 godine radnog iskustva nakon stjecanja diplome stečenoga na položajima 
relevantnima prema opisu radnog mjesta; 

• dokazane vještine i iskustvo iz informacijske sigurnosti, upravljanja rizikom i upravljanja 
kontinuitetom poslovanja; 

• izvrsno poznavanje standarda informacijske sigurnosti i kontinuiteta poslovanja (kao što 
su ISO 27000, ISO 22301, ITIL SCM); 

• iskustvo u upravljanju projektima iz područja uspostave standarda i primjene složenih 
planova kontinuiteta poslovanja; 

• iskustvo u provođenju edukacija o informacijskoj sigurnosti i komunikaciji osvješćivanja. 

• izvrsno vladanje engleskim jezikom u pismu i u govoru. 

 

                                                 

1 U obzir se uzimaju isključivo diplome i potvrde stečene u državama članicama EU-a ili one koje su nadležna tijela u državama 
članicama priznala kao jednakovrijedne. 

2 Obveza služenja vojnog roka uvijek se uzima u obzir. 

3 Osim toga, kako bi ispunili uvjete za promaknuće kroz sustav godišnjih promaknuća, članovi osoblja moraju funkcionalno poznavati 
i treći jezik EU-a, kako je opisano u mjerodavnom Pravilniku o osoblju i Provedbenim pravilima. 

4 Prije imenovanja od uspješnog kandidata zatražit će se potvrda o nekažnjavanju. 
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Osobne karakteristike / međuljudske vještine:  

• sposobnost analize složenih informacija i predlaganja praktičnih preporuka na suvisao 
način; 

• visoka razina diskrecije i povjerljivosti;  

• izvrsne komunikacijske vještine;  

• izvrsne međuljudske vještine i sposobnost izgradnje dobrih radnih odnosa u osjetljivom 
kontekstu; 

• odlične vještine planiranja i organizacije; 

• vještine rješavanja problema; 

• sposobnost rada u okviru višekulturnog tima.  

Također smo utvrdili iskustva i vještine koje su prednosti za ovo radno mjesto. To su: 

• formalna certifikacija iz područja ICT sigurnosti ili jednakovrijedna certifikacija (CISA, 
CISM CISSP, ISO 27001 glavni auditor/implementator);  

• poznavanje okoline EZ-a i propisa iz područja sigurnosti; 

• poznavanje standarda razvoja sigurnosti (OWASP). 

Ovisno o broju primljenih prijava, povjerenstvo za odabir može primijeniti strože zahtjeve u 
okviru prethodno navedenih kriterija za odabir. 

Imenovanje i uvjeti zaposlenja  
Zaposlenik se imenuje na temelju užeg izbora koji Povjerenstvo za odabir predlaže direktoru. 
Ova obavijest o slobodnom radnom mjestu temelj je za izradu prijedloga Povjerenstva za odabir. 
Od kandidata se može tražiti pristupanje pismenim ispitima. Kandidati trebaju imati na umu da 
prijedlog može biti objavljen i da uključivanje u uži izbor ne jamči zapošljavanje. Uži izbor 
kandidata izvršit će se putem otvorenog procesa odabira.  

Uspješan kandidat bit će zaposlen kao član privremenog osoblja, u skladu s člankom 2. stavkom 
(f) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica na razdoblje od pet godina koje se 
može produljiti. Imenovanje će biti u razredu AST 4. 

Podnositelji prijava trebaju imati na umu odredbu Pravilnika o osoblju EU-a prema kojoj svo 
novo osoblje treba uspješno odraditi probni rok. 

Sve dodatne informacije o ugovornim i radnim uvjetima možete pronaći u Uvjetima zaposlenja 
ostalih službenika Europskih zajednica koji su dostupni putem sljedeće poveznice: 

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

Mjesto zaposlenja bit će Stockholm, gdje Centar obavlja svoje aktivnosti.  

Popis uspješnih kandidata 

Popis uspješnih kandidata može biti izrađen i upotrijebljen za zapošljavanje ako se pojave slična 
slobodna radna mjesta. On će vrijediti do 31. prosinca iste godine kada je i rok za prijavu, a 
može se i produžiti. 

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

Kako biste se prijavili, pošaljite popunjeni prijavni obrazac na 
adresu Recruitment@ecdc.europa.eu jasno navodeći oznaku slobodnog radnog 
mjesta i vaše prezime u predmetu poruke elektroničke pošte. 

Kako bi vaša prijava bila valjana, morate popuniti sve obvezne dijelove prijavnog 
obrasca koji treba biti podnesen u Word ili PDF formatu i po mogućnosti na 
engleskom jeziku5. Nepotpune prijave neće se smatrati valjanima. 

ECDC-ov obrazac za prijavu možete pronaći na našoj web-stranici: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Rok za podnošenje prijava i daljnje informacije u vezi sa statusom ovog postupka odabira, kao 
i važne informacije u vezi s postupkom zapošljavanja, navedene su na našim internetskim 
stranicama i moguće ih je pronaći putem gornje poveznice.  

Zbog velikog broja primljenih prijava obavijest će dobiti samo oni kandidati koji budu odabrani 
za razgovor. 

                                                 

5 Ova obavijest o slobodnom radnom mjestu prevedena je na sva 24 službena jezika EU-a s izvornika na engleskom jeziku. Budući 
da je engleski jezik općenito jezik svakodnevnog rada u Agenciji, ECDC radije prima prijave na engleskom jeziku. 
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