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Álláshirdetés: Vállalatiarchitektúra-tervező 
Egység: Információs és kommunikációs technológiák egység 

Hivatkozási szám: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) pályázatokat vár a fent 
megnevezett ideiglenes alkalmazotti pozícióra. 

Munkaköri leírás 
Az ECDC ikt-egysége informatikai vállalatiarchitektúra-tervezőt (IT-EA) keres, aki felel a vállalati 
architektúra (EA) szervezeti alkalmazásáért és infrastruktúrájáért, és közreműködik a szervezeti 
EA-irányításában. 

Az állást betöltő személy az ikt-egység vezetőjének irányítása alatt fog dolgozni. 

Elsősorban az alábbi munkaterületekért lesz felelős: 

• a vállalatiarchitektúra-csoporttal együtt bevezeti az EA-gyakorlatot az ECDC-nél; 

• kapcsolatokat épít az (üzleti, információs és IT vállalatiarchitektúra-tervezőkből álló) 
szervezeti vállalatiarchitektúra-csoportban (EAT) és az ECDC-n belüli üzletágakkal; 

• együttműködik a Bizottság megfelelő főigazgatóságával és szükség esetén más külső érdekelt 
felekkel; 

• az informatikai vállalati architektúra őre és fókuszpontja, aki gondoskodik a tudás 
megosztásáról; 

• előkészíti az IT-EA-stratégiákat, -politikákat, -célkitűzéseket, -folyamatokat és -eszközöket, 
törekedve az EAT-vel való összhangra, és közreműködik az üzleti EA-ról és információs EA-
ról szóló stratégiai döntések előkészítésében; 

• a minőségi célkitűzéseknek megfelelően karbantartja és dokumentálja az aktuális IT-EA-t; 

• az aktuális IT-EA felülvizsgálata érdekében megkeresi a fejlesztésre szoruló területeket és 
javaslatokat tesz; a vonatkozó minőségi elvekkel összhangban megtervezi és dokumentálja a 
leendő IT-EA-t; 

• elemzi a hiányosságokat, terveket és ütemterveket javasol az IT-EA átállási projektekhez; 

• az IT-EA-ra vonatkozó stratégiákat, politikákat és tervezési elveket határoz meg az érdekelt 
felek elképzelései és céljai szerint, úgy, hogy az alkalmazások és infrastruktúrák a célnak 
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megfelelőek, interoperábilisek, átalakíthatóak, biztonságosak legyenek, és a legjobb ár-érték 
arányt képviseljék; 

• rendszeresen figyeli az újonnan megjelenő technológiákat és az IT-iparág bevált gyakorlatait, 
beleértve az IT használatát a hasonló szervezeteknél; 

• közreműködik a szervezeti IT-stratégia kidolgozásában; 

• irányítja a megoldástervezőkből, üzleti elemzőkből és rendszermérnökökből álló szervezeti 
IT-architektúratervezőket; 

• az EA-csoporttal egyeztetve érvényesíti az IT-EA bevált gyakorlatait; 

• az érdekelt feleket rendszeresen bevonja és tájékoztatja az EA fejlődésével kapcsolatos 
kérdésekről; 

• ellátja a megoldástervezés felülvizsgálatainak elnökségét, és gondoskodik arról, hogy az új 
fejlesztések ténylegesen összhangban legyenek az EA elveivel; 

• közreműködik az IT portfólió irányítóbizottságokban. 

Az állás betöltéséhez szükséges képesítések és tapasztalatok 
A. Formai követelmények 

Az állás betöltésére alkalmas jelöltnek több formai követelménynek is meg kell felelnie. E 
követelmények a következők: 

• oklevéllel igazolt, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség, ha az 
egyetemi alapképzés időtartama négy vagy több év, vagy oklevéllel igazolt, befejezett 
egyetemi tanulmányoknak megfelelő végzettség és megfelelő, legalább egyéves szakmai 
tapasztalat, ha az egyetemi alapképzés időtartama legalább három év1; 

• legalább 9 éves szakmai tapasztalat2 (az oklevél kiadását követően); 

• az Unió egyik nyelvének alapos ismerete és az Unió egy másik nyelvének a feladatok 
ellátásához szükséges szintű ismerete3; 

• az egyik uniós tagállam, illetve Norvégia, Izland vagy Liechtenstein állampolgára; 

• teljes körűen gyakorolhatja állampolgári jogait4; 

• eleget tett a sorkatonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek; 

• megfelel a vonatkozó feladatkörrel kapcsolatos személyiségi követelményeknek; 

                                                 

1 Csak azok az oklevelek és bizonyítványok elfogadhatók, amelyeket uniós tagállamokban bocsátottak ki, illetve amelyekre az említett 
tagállamok hatóságai egyenértékűségi bizonyítványokat adtak ki. 

2 A kötelező sorkatonai szolgálatot minden esetben figyelembe veszik.  

3 Ahhoz, hogy az éves előmeneteli terv keretében előléptetésre jogosultak legyenek, az alkalmazottaknak ezenfelül – a vonatkozó 
személyzeti szabályzatban és annak végrehajtási szabályaiban foglaltak értelmében – az EU egy harmadik nyelvén is használható 
nyelvtudással kell rendelkezniük.  

4 A kinevezés előtt a sikeres jelöltnek a rendőrségi nyilvántartás alapján kiállított igazolást kell benyújtania arról, hogy nem szerepel 
a bűnügyi nyilvántartásban. 
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• fizikailag alkalmas a pozícióval járó feladatok teljesítésére. 

 

B. Kiválasztási kritériumok 

A pozíció betöltéséhez alapvető kritériumokat határoztunk meg a szakmai tapasztalattal és a 
személyiséggel/interperszonális készségekkel kapcsolatban. Ezek a következők: 

Szakmai tapasztalat, szaktudás: 

• legalább 5 éves szakmai tapasztalat az EA-irányításban, beleértve a vállalati szintű üzleti 
elképzelések és folyamatok, információk, alkalmazások, informatikai biztonság és 
infrastruktúra kialakítását különböző munkáltatóknál, középpontban az IT vállalati 
architektúrával; 

• legalább négyéves, számítástechnikai, információtechnológiai, mérnöki vagy más 
kapcsolódó területeken végzett egyetemi tanulmányok; 

• a kereskedelemben készen kapható alkalmazások belső és kiszervezett, minden szintre 
kiterjedő fejlesztési integrációjában és a szolgáltatásorientált architektúra (SOA) 
környezetekben szerzett, igazolt műszaki háttér; 

• a vállalati architektúra tervezésében, irányításában és kezelésében, az IT-EA vállalati 
szintű optimalizálásában szerzett, igazolt tapasztalat; 

• a szervezetek EA-átállásában szerzett gyakorlati tapasztalat, vezetési és változáskezelési 
készségek; 

• a megfelelő architektúra keretrendszerek, például a TOGAF (ajánlott) vagy a Zachman 
megbízható ismerete; az architektúra alapelvének, folyamatainak, fogalmainak és bevált 
gyakorlatainak alapos ismerete; 

• a stratégiai indoklásban és tanácsadásban szerzett, megbízható tapasztalat; 

• kiváló angol nyelvtudás írásban és szóban is. 

Személyiség, interperszonális készségek:  

• szolgálatkészség, fejlett felelősségérzet és proaktív hozzáállás;  

• rugalmasság, képesség a nagy nyomás alatt végzett munkára; 

• a különféle forrásokból származó, összetett információk elemzésére, összefoglalására és 
gyakorlati javaslatok, stratégiák és tervek összeállítására való képesség; 

• analitikus, strukturált és módszerközpontú szemlélet, gondos figyelem a részletekre; 

• kiváló megfigyelési és tárgyalási készségek és a csapatban való munkavégzés 
képessége; 

• az üzleti stratégia/szükségletek informatikai architektúrára vonatkozó követelményekre 
történő átültetésének képessége; 

• a személyes hitelesség kialakítására, a nyílt kommunikáció, a tapintat és a diplomáciai 
érzék alkalmazásának képessége. 

A pozíció betöltésénél bizonyos tapasztalatok és készségek előnyt jelentenek. Ezek a következők: 

• szakirányú szakmai képesítések (pl. TOGAF 9 minősítés, RM-ODP, Zachman 
keretrendszer, C4ISR vagy ezzel egyenértékű képesítés; Microsoft szakértői minősítés, 
Java minősített vállalatiarchitektúra-tervező (SCEA) Java platformra, IBM-szakértő, 
Oracle szakértő, ISM-minősítések); 
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• adattárház, Big Data, üzleti intelligencia, földrajzi információs rendszerek, felhő területen 
szerzett tapasztalat; 

• az architektúratervek (úgymint Sparx EA vagy ezzel egyenértékű) dokumentálására 
szolgáló CASE architektúraeszközökkel és modellezési standardokkal (Archimate, BPMN, 
UML stb.) szerzett gyakorlati tapasztalat; 

• az informatikai iparági trendek és termékfejlesztési ütemtervek, valamint a fejlesztési és 
projektirányítási folyamatok és módszerek ismerete; a technológiafigyelésben szerzett 
tapasztalat; 

• a Disciplined Agile Delivery Lifecycle és/vagy a Disciplined Agile Delivery Lean Lifecycle 
és/vagy a Lean Continuous Delivery Lifecycle terén szerzett tapasztalat. 

A beérkező pályázatok számától függően a felvételi bizottság a fent említett kiválasztási 
kritériumok körében szigorúbb követelményeket is megállapíthat. 

Kinevezés és alkalmazási feltételek 
A munkakör betöltőjét az előválogatott pályázók listája alapján nevezik ki, amelyre a felvételi 
bizottság tesz javaslatot az igazgatónak. A felvételi bizottság ezen álláshirdetés alapján tesz 
javaslatot. A pályázókat írásbeli tesztek kitöltésére kérhetik fel. Felhívjuk a pályázók figyelmét, 
hogy a javaslat nyilvánosságra kerülhet, továbbá hogy az előválogatott jelöltek listáján való 
szereplés még nem garantálja a felvételüket. Az előválogatott pályázók listáját nyílt felvételi 
eljárást követően határozzák meg. 

A sikeres pályázó felvétele az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek 2. cikkének f) pontjával összhangban ideiglenes alkalmazotti státuszban ötéves 
időtartamra szól, amely adott esetben meghosszabbítható. A jelöltet az AD 8 fokozatba nevezik 
ki. 

A pályázóknak tudomásul kell venniük, hogy az EU személyzeti szabályzata értelmében minden 
új személyzeti tagnak sikeresen le kell töltenie a próbaidőt. 

A szerződéses feltételekkel és a munkakörülményekkel kapcsolatos további tájékoztatást az 
Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben olvashat, amely 
a következő linken érhető el: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140101 

A foglalkoztatás helye Stockholm, a Központ itt folytatja tevékenységét. 

Tartaléklista 

A pályázókból tartaléklista hozható létre, amelyet hasonló álláshelyek üresedése esetén 
munkaerő-felvételre lehet felhasználni. A lista érvényessége a pályázati határidő évében 
december 31-ig tart, és meghosszabbítható. 

Pályázati eljárás 

A jelentkezéshez kérjük, küldje el hiánytalan pályázatát a 
Recruitment@ecdc.europa.eu címre, és az e-mail tárgyában adja meg a betöltendő 
álláshely hivatkozási számát és a saját családi nevét. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140101
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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A pályázat akkor érvényes, ha kitöltötte a jelentkezési lap összes kötelező részét. A 
jelentkezési lapot Word vagy PDF formátumban kell benyújtani, lehetőleg angolul5. 
A hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük. 

Az ECDC jelentkezési lapja megtalálható a weboldalunkon az alábbi címen: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

A pályázatok benyújtásának határidejét és a felvételi eljárás alakulásával kapcsolatos további 
információkat, valamint a felvételi folyamatra vonatkozó fontos tudnivalókat a weboldalunkon 
találja a fenti link alatt. 

A beérkező pályázatok nagy száma miatt csak az interjúra kiválasztott pályázókat értesítjük. 

                                                 

5 Ezt az álláshirdetést az angol eredetiből fordították le az EU 24 hivatalos nyelvére. Mivel a Központ mindennapi működésének 
nyelve általában az angol, az ECDC arra kéri a jelentkezőket, hogy a pályázatokat lehetőleg angol nyelven nyújtsák be. 

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