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Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 
Álláshirdetés 

A védőoltással megelőzhető betegségek vezető szakértői 
tisztségének betöltésére 

a felügyeletet és válaszreakciót támogató egységnél  
(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) 

 
 

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

Munkaköri leírás 

Az állást betöltő személy a felügyeletet és válaszreakciót támogató egységen (SRS) belül 
működő felügyeleti részleg A. csoportja csoportvezetőjének irányítása alatt, a védőoltással 
megelőzhető betegségekkel (VPD) foglalkozó programban fog dolgozni. 

 

Elsősorban az alábbi munkaterületekért felelős: 

 közreműködik a Központ védőoltással megelőzhető betegségek területén végzett 
tevékenységeinek megtervezésében és fontossági sorrendjük felállításában; 

 összehangolja a védőoltással megelőzhető betegségek felügyelete terén folyó napi 
munkát (beleértve a védőoltással megelőzhető betegségek felügyeletére vonatkozó 
adatok összegyűjtését, hitelesítését, elemzését, értelmezését és terjesztését); 

 összehangolja a védőoltással megelőzhető betegségek járványügyi hálózatait, és 
együttműködik a járványügyi hálózati koordinációs bizottságokkal; 

 nemzetközi tudományos konferenciákon ismerteti a felügyeleti eredményeket, és a 
védőoltással megelőzhető betegségek felügyeleti adatainak beható elemzése alapján 
szakmailag lektorált tudományos cikkeket jelentet meg; 

 irányítja a nemzeti laboratóriumi kapacitásoknak a védőoltással megelőzhető betegségek 
uniós szintű felügyeletébe való jobb integrációjára irányuló tevékenységeket és 
szolgáltatási szerződéseket; 

 segíti a tagállamokat a védőoltással megelőzhető betegségek nemzeti felügyeletének 
értékelésében és megerősítésében; 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/vpd/Pages/index.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/vpd/Pages/index.aspx


 2 

 közreműködik a Központ és a védőoltással megelőzhető betegségek felügyeletéért felelős 
nemzeti/nemzetközi szervek közötti szoros munkakapcsolatok kialakításában és 
fenntartásában; 

 saját szakterületén belül szükség szerint közreműködik a Központ egyéb 
tevékenységeiben;  

 szükség esetén felkérést kaphat arra, hogy vegyen részt a Központnál a hét minden 
napján 0–24 óráig működő készenléti szolgálat munkájában és a nemzetközi 
közegészségügyi vészhelyzetekre való reagálásban. 

 

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 év vagy annál több, 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); 

 a Közösségek egyik nyelvének alapos ismerete és a Közösségek egy másik nyelvének 
kielégítő ismerete ahhoz, hogy el tudja látni feladatait3; 

 uniós tagállami, vagy norvég, izlandi, illetve liechtensteini állampolgárság; 

 teljes körűen gyakorolhatja állampolgári jogait4; 

 eleget tett a sorkatonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek; 

 megfelel a vonatkozó feladatkörrel kapcsolatos személyiségi követelményeknek; és 

 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: 

                                                 

1 Csak azokat az okleveleket és bizonyítványokat lehet figyelembe venni, 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, a Központ alkalmazottainak ezenfelül – a 

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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Szakmai tapasztalat, szaktudás: 

 orvostudományi, közegészségügyi vagy epidemiológiai területen szerzett egyetemi 
diploma;  

 a munkaköri leírásban részletezett feladatokhoz kapcsolódó pozíciókban szerzett, 
legalább 5 éves szakmai tapasztalat; 

 a védőoltással megelőzhető betegségek felügyeleti rendszereinek regionális, országos 
vagy nemzetközi szintű működtetésében szerzett, igazolt tapasztalat; 

 a statisztikai és analitikai epidemiológiai módszereket alkalmazó adatelemzésben 
szerzett, igazolt tapasztalat; 

 a tudományos információk hatóságok, munkatársak és szélesebb közönség felé való 
kommunikálásában szerzett, igazolt jártasság, különös tekintettel a tudományos cikkek 
megjelentetésére; 

 sok partnerrel és érdekelt féllel közös, nagy projektek irányításában szerzett, igazolt 
tapasztalat; 

 a védőoltással megelőzhető betegségek epidemiológiájának és laboratóriumi 
aspektusainak alapos ismerete; 

 kiváló angol nyelvtudás írásban és szóban is. 

Személyiség, interperszonális készségek: 

 kiváló elemzési készségek; 

 kiváló szervező- és projektvezetési készség és priorizálási képesség; 

 minőség- és szolgáltatásközpontú szemlélet; 

 jó interperszonális és kommunikációs készségek és a csapatban való eredményes 
munkavégzés képessége; 

 a felelősség átruházására, mások motiválására és vezetésére való képesség; 

 elkötelezettség a folyamatos tanulás és a szakterület fejleményeinek naprakész követése 
iránt. 

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

 terep epidemiológiai képzés (pl. EIS, EPIET, FETP); 

 vakcinológiai képzés; 

 közegészségügyi, járványtani vagy gyermekgyógyászati mesterképzési specializáció; 

 a védőoltással megelőzhető betegségek területén végzett, igazolt tudományos kutatás; 

 a védőoltással megelőzhető betegségek járványkitöréseinek kimutatásában és 
vizsgálatában szerzett tapasztalat; 

 a bizonyítékokon alapuló módszerek alapos ismerete és a szakértői munkacsoportok 
koordinálásában szerzett tapasztalat. 

 

A beérkező pályázatok számától függően a felvételi bizottság a fent említett kiválasztási 
kritériumok körében szigorúbb követelményeket is megállapíthat. 
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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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF 

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 tartaléklista 2017. december 31-ig érvényes, 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. 

A pályázat akkor érvényes, ha kitöltötte a jelentkezési lap összes kötelező részét. A 
jelentkezési lapot Word vagy PDF formátumban kell benyújtani, lehetőleg angolul5. 
A nem teljes pályázatokat érvénytelennek tekintjük. 

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

                                                 

5 Ezt az álláshirdetést az angol eredetiből fordították le az EU 24 hivatalos nyelvére. Mivel az Ügynökség mindennapi működésének 

nyelve általában az angol, az ECDC arra kéri a jelentkezőket, hogy a pályázatokat lehetőleg angol nyelven nyújtsák be. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:HU:PDF
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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A pályázatok benyújtásának határideje 2016. június 13., 24:00 (közép-európai idő 
szerint). 

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

A felvételi eljárás állásával kapcsolatban további információkat a weboldalunkon talál a fenti link 
alatt. 


