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Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti 
Slobodno radno mjesto  

Stručnjak za potporu kapacitetima komunikacije  
pri Jedinici za komunikaciju i kapacitete javnog zdravstva 

(ECDC/AD/2016/PHC-ECCS) 
 
 

Otvoren je poziv na podnošenje zahtjeva za prethodno navedeno radno mjesto u svojstvu 
privremenog osoblja pri Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC). 

Opis radnog mjesta 

Zaposlenik će raditi u odjelu za potporu komunikaciji i blisko surađivati s kolegama koji rade u 
području pripravnosti, obuke i potpore kapacitetima zemalja pri Jedinici za komunikaciju i 
kapacitete javnog zdravstva (PHC) i ECDC-u kao cjelini. 

Zaposlenik će podnositi izvješća voditelju grupe za tisak, medije i komunikaciju. 

Zaposlenik će posebno biti angažiran na operativnim aspektima sljedećih područja rada: 

 pružanje potpore programima ECDC-a u pogledu bolesti, odnosno aktivnosti povezanih 
s potporom kapacitetima zemalja u području obavještavanja o riziku i promjena 
ponašanja; 

 pružanje potpore Europskoj komisiji i državama članicama EU-a u području 
obavještavanja o riziku i krizi u kontekstu Odluke 1082/2013/EU o ozbiljnim 
prekograničnim prijetnjama zdravlju; 

 pružanje potpore naporima usmjerenima k integraciji obavještavanja o riziku i krizi u 
planiranju nacionalne pripravnosti unutar EU-a; 

 pružanje potpore državama članicama EU-a u izgradnji mogućnosti u području 
komunikacije o zdravstvu, uključujući obuku; 

 pružanje potpore razvoju „zajednica praksi” u područjima obavještavanja o riziku i kriznoj 
situaciji; 

 predstavljanje ECDC-a pri međunarodnim mrežama i na sastancima povezanima s 
obavještavanjem o riziku i krizi; 

 doprinos drugim aktivnostima ECDC-a prema potrebi u vlastitom području stručnosti. 
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Potrebne kvalifikacije i iskustvo 

A. Formalni zahtjevi 

Za ispunjavanje uvjeta trebate zadovoljiti skup formalnih zahtjeva. Ti su uvjeti sljedeći: 

 stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju od najmanje tri 
godine, potvrđen diplomom1; 

 temeljito poznavanje jednog od jezika Zajednice i zadovoljavajuće znanje drugog jezika 
Zajednice u onoj mjeri koja je nužna za izvršavanje dužnosti2; 

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

 kandidat mora uživati sva građanska prava3; 

 kandidat mora ispunjavati sve zakonske obveze u pogledu vojne obaveze; 

 zadovoljavanje karakternih uvjeta za dužnosti radnog mjesta; i 

 fizička sposobnost obavljanja dužnosti povezanih s radnim mjestom. 

 

B. Kriteriji za odabir 

Za kvalificiranje za ovo radno mjesto odredili smo bitne kriterije koji se odnose na stručno 
iskustvo i osobne karakteristike/međuljudske vještine. To su: 

Stručno iskustvo/znanje: 

 sveučilišno obrazovanje ili ekvivalentna stručna kvalifikacija u području komunikacije, 
novinarstva ili povezanih područja; 

 najmanje 5 godina stručnog iskustva (nakon dodjele diplome), uključujući najmanje 3 
godine iskustva na radnim mjestima povezanima s dužnostima navedenim u opisu 
radnog mjesta; 

 dobro poznavanje i neposredno radno iskustvo u području obavještavanja o riziku i krizi 
na temelju modernih koncepata i načela; 

 veliko iskustvo u diseminaciji znanja o komunikaciji; 

 veliko iskustvo u pružanju potpore kampanjama javnog zdravstva i aktivnostima 
promjena ponašanja u pogledu zdravlja; 

 iskustvo u komunikaciji tijekom kriza/izvanrednih situacija. 

Osobne karakteristike / međuljudske vještine: 

 izvrsno vladanje engleskim jezikom u pisanom obliku i u govoru; 

 izvrsne komunikacijske vještine; 

                                                 

1 U obzir se uzimaju isključivo diplome i certifikati stečeni u državama članicama EU-a ili ekvivalentni certifikati koje izdaju tijela u 

tim državama članicama 

2 Osim toga, kako bi ispunili uvjete za promaknuće kroz sustav godišnjih promaknuća, članovi osoblja moraju djelomično poznavati 
i treći jezik Unije kako je opisano u važećem Pravilniku o osoblju i provedbenim pravilima.  

3 Prije imenovanja od uspješnog kandidata zatražit će se potvrda o nekažnjavanju. 
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 proaktivnost i usmjerenost na ciljeve; 

 sposobnost surađivanja u timu; 

 snažne organizacijske vještine, strukturirani pristup zadatcima i sposobnost određivanja 
prioriteta; 

 visoki stupanj političke osjetljivosti. 

Također smo odredili iskustva i vještine koji su prednosti za ovo radno mjesto. To su: 

 radno iskustvo stečeno u međunarodnom i multikulturnom okruženju; 

 dokazano iskustvo u području javne nabave i upravljanju ugovorima. 

 

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

 

Imenovanje i uvjeti zaposlenja 

Nositelj poslova imenuje se 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 polaganje pisanog testa. Kandidati trebaju imati na umu 
da prijedlog može biti javno objavljen i da uključivanje u uži izbor ne jamči zapošljavanje. Uži 
izbor kandidata provodi se putem otvorenog postupka odabira. 

Uspješan kandidat zapošljava se u svojstvu privremenog osoblja na temelju članka 2f) Uvjeta 
zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica na razdoblje od pet godina, uz mogućnost 
produljenja ugovora. Zapošljava se u razredu AD 5. 

Podnositelji zahtjeva trebaju imati na umu zahtjev temeljen na propisima Unije o osoblju prema 
kojem novo osoblje treba uspješno završiti probni rad. 

Za sve dodatne informacije o ugovornim i radnim uvjetima pogledajte Uvjete zaposlenja ostalih 
službenika Europskih zajednica koji su dostupni na sljedećoj poveznici: 

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

Mjesto zaposlenja je Stockholm, gdje se nalazi Centar. 

 

Popis uspješnih kandidata 

Popis uspješnih kandidata sastavlja se i koristi kao rezervni popis za zapošljavanje za slučaj da 
se otvore slična slobodna radna mjesta. Popis vrijedi do 31. prosinca 2016. i može se produžiti. 

 

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

Da biste podnijeli zahtjev, pošaljite popunjeni zahtjev na adresu 
Recruitment@ecdc.europa.eu jasno navodeći oznaku slobodnog radnog mjesta i 
vaše prezime u predmetu poruke elektroničke pošte. 

Kako bi vaš zahtjev bio valjan, morate popuniti sve potrebne dijelove prijavnog 
obrasca koji treba dostaviti u Word ili PDF formatu i po mogućnosti na engleskom 
jeziku4. Nepotpuni zahtjevi neće se smatrati valjanima. 

ECDC-ov prijavni obrazac možete pronaći na našem portalu: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Rok za podnošenje zahtjeva završava 10. svibnja 2016. u 24:00 po srednjoeuropskom 
vremenu (CET). 

Zbog velikog obujma primljenih zahtjeva, obavijest se šalje samo kandidatima odabranima za 
razgovor. 

Dodatne informacije o statusu ovog postupka odabira nalaze se na našem portalu na gore 
navedenoj poveznici. 

                                                 

4 Ova obavijest o slobodnom radnom mjestu prevedena je na sva 24 službena jezika EU-a s izvornika na 

engleskom jeziku. Kako je engleski jezik općenito jezik svakodnevnog rada u Agenciji, ECDC radije prima 
zahtjeve na engleskom jeziku. 

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

