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Laisva darbo vieta – sistemų architektas 
Padalinys – Informacinių ir ryšių technologijų padalinys 

Nuoroda – ECDC/AD/2016/ICT-EA 
 

 

Kviečiame teikti paraiškas nurodytoms Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
laikinojo darbuotojo pareigoms eiti. 

Darbo aprašymas 
ECDC IRT padalinys ieško informacinių technologijų sistemų architekto, kuris būtų atsakingas už 
centro programų ir infrastruktūros sistemų architektūrą ir prisidėtų prie centro sistemų 
architektūros valdymo. 

Darbuotojas bus atskaitingas IRT padalinio vadovui. 

Be kita ko, darbuotojas bus atsakingas už tokią einamąją veiklą: 

• kartu su sistemų architektūros komanda diegti sistemų architektūros praktiką ECDC; 

• plėtoti ryšius centro sistemų architektūros komandoje, kurią sudaro verslo, informacijos ir IT 
sistemų architektai, taip pat su įmonėmis ECDC; 

• pagal poreikį palaikyti ryšius su atitinkamu Komisijos generaliniu direktoratu ir kitomis išorės 
suinteresuotosiomis šalimis; 

• būti informacinių technologijų architektūros sergėtoju bei asmeniu ryšiams, taip pat užtikrinti 
informuotumą ir dalytis žiniomis; 

• rengti sprendimus, susijusius su IT sistemų architektūros strategijomis, politika, tikslais, 
procesais ir priemonėmis, derinant juos su sistemų architektūros komanda, ir prisidėti prie 
strateginių sprendimų dėl verslo sistemų architektūros ir informacinių sistemų architektūros; 

• vadovaujantis kokybės tikslais palaikyti ir dokumentuoti esamą IT sistemų architektūrą; 

• peržiūrint esamą IT sistemų architektūrą nustatyti ir siūlyti tobulintinas sritis; kurti ir 
dokumentuoti būsimą IT sistemų architektūrą EA pagal atitinkamus kokybės principus; 

• analizuoti IT sistemų architektūros projektų spragas, siūlyti atitinkamus planus ir gaires; 

• apibrėžti IT sistemų architektūros strategijas, politiką ir kūrimo principus pagal 
suinteresuotųjų šalių viziją ir tikslus, kad programos ir infrastruktūra būtų tinkamos naudoti, 
sąveikios, transformuojamos, saugios ir tinkamiausios ekonominiu požiūriu; 
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• reguliariai stebėti sektoriuje vykstančius procesus, susijusius su naujomis technologijomis ir 
IT sektoriaus geriausia patirtimi, įskaitant IT naudojimą palyginamose organizacijose; 

• prisidėti prie centro IT strategijos kūrimo; 

• vadovauti centro IT sistemų architektūros rengėjams, įskaitant sprendimų architektus, verslo 
analitikus ir sistemų inžinierius; 

• bendradarbiaujant su sistemų architektūros komanda užtikrinti IT sistemų architektūros 
geriausią patirtį; 

• užtikrinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir informavimą apie klausimus, susijusius su 
sistemų architektūros plėtra; 

• pirmininkauti sprendimų architektūros peržiūroms ir užtikrinti, kad nauji procesai būtų 
veiksmingai suderinami su sistemų architektūros principais; 

• prisidėti prie IT portfelio iniciatyvinių komitetų veiklos. 

Reikalinga kvalifikacija ir patirtis 
A. Oficialūs reikalavimai 

Tinkamas kandidatas turi atitikti keletą oficialių reikalavimų. Reikalavimai yra tokie: 

• turėti diplomu patvirtintą universitetinį ar jam prilygstantį išsilavinimą, kai įprastinė 
universitetinių studijų trukmė yra ketveri metai ar daugiau, arba diplomu patvirtintą 
universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą ir atitinkamą bent vienų metų profesinę 
patirtį, kai įprastinė universitetinių studijų trukmė yra bent treji metai1; 

• bent 9 metų profesinė patirtis2 (po diplomo gavimo); 

• gerai mokėti vieną iš Bendrijų kalbų ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą Bendrijų 
kalbą, kiek tai būtina einant pareigas3; 

• būti vienos iš ES valstybių narių arba Norvegijos, Islandijos ar Lichtenšteino piliečiu; 

• naudotis visomis piliečio teisėmis4; 

• būti įvykdžius visas su karine tarnyba susijusių įstatymų nustatytas prievoles; 

• būti tinkamo charakterio eiti nurodytas pareigas; ir 

• būti tinkamos fizinės formos su pareigomis susijusioms užduotims vykdyti. 

 

                                                 

1 Priimami tik diplomai ir sertifikatai, kuriuos išdavė ES valstybės narės arba už kuriuos tokių valstybių narių institucijos išduoda 
atitikties sertifikatus. 

2 Visada atsižvelgiama į privalomosios karinės tarnybos klausimą.  

3 Kad galėtų pretenduoti į paaukštinimą per metinę darbuotojų pareigybės kategorijos paaukštinimo procedūrą, darbuotojai privalo 
pakankamai gerai mokėti trečią ES kalbą, kaip nurodyta taikomuose Tarnybos nuostatuose ir įgyvendinimo taisyklėse.  

4 Prieš įdarbinimą atrinkto kandidato bus paprašyta pateikti policijos išduotą neteistumo pažymą. 
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B. Atrankos kriterijai 

Kandidatams į šias pareigas nustatėme pagrindinius kriterijus, susijusius su profesine patirtimi ir 
asmeninėmis savybėmis ir tarpasmeninio bendravimo įgūdžiais. Kriterijai yra tokie: 

Profesinė patirtis ir žinios 

• Bent 5 metų darbo pas skirtingus darbdavius profesinė patirtis sistemų architektūros 
valdymo srityje, įskaitant business views sistemų elementų ir procesų informacijos, 
programų, IT saugumo ir infrastruktūros kūrimą visoje organizacijoje, pirmiausiai 
sutelkiant dėmesį į IT sistemų architektūrą; 

• bent ketverių metų universitetinis išsilavinimas kompiuterijos, informacinių technologijų, 
inžinerijos ar kitose susijusiose srityse; 

• patvirtinta techninė patirtis, susijusi su komercinių standartinių taikomųjų programų 
vidinio ir išorinio kūrimo veiklos integravimu visais lygmenimis ir su sistemų 
architektūros, orientuotos į paslaugas (SOA), aplinka; 

• patvirtinta patirtis, susijusi su sistemų architektūros projekto rengimu, valdymu ir 
administravimu, taip pat su IT sistemų architektūros optimizavimu visoje organizacijoje; 

• praktinė sistemų architektūros transformacijos organizacijose patirtis ir lyderystės bei 
pokyčių valdymo įgūdžiai; 

• geros žinios apie atitinkamas architektūrines sistemas, tokias kaip TOGAF (pageidautina) 
arba Zachman; geras supratimas apie architektūros discipliną, procesus, koncepcijas ir 
geriausią patirtį; 

• tinkama patirtis, susijusi su strateginės motyvacijos ir konsultacijų rengimu; 

• puikios anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu). 

Asmeninės savybės ir (arba) tarpasmeninio bendravimo įgūdžiai  

• Paslaugumas, stiprus atsakomybės jausmas, iniciatyvus požiūris;  

• lankstumas ir gebėjimas dirbti streso sąlygomis; 

• gebėjimas nagrinėti sudėtingą informaciją iš įvairių šaltinių, apibendrinti ir siūlyti 
praktines rekomendacijas, strategijas ir planus; 

• kruopštus analitinis, sistemiškas ir metodiškas požiūris; 

• puikūs gebėjimai išklausyti ir derėtis ir gebėjimas dirbti komandoje; 

• gebėjimas verslo strategiją ar poreikius pritaikyti IT sistemų architektūros 
reikalavimams; 

• gebėjimas susikurti puikią asmeninę reputaciją, bendrauti atvirai, taktiškai ir 
diplomatiškai. 

Be to, apibrėžėme patirtį ir įgūdžius, kurie būtų naudingi šiose pareigose, įskaitant: 

• atitinkamą profesinę kvalifikaciją (pvz., TOGAF 9 pažymėjimas, RM-ODP, Zachman 
Framework, C4ISR arba atitikmuo; Microsoft profesinis pažymėjimas, dirbti su Java 
platforma Java sertifikuoto sistemų architekto (SCEA), IBM professional, Oracle 
professional, ISM pažymėjimai); 

• patirtis tokiose srityse, kaip duomenų saugyklos, dideli duomenų rinkiniai, verslo 
analitika, geografinės informacinės sistemos, debesija; 



 4 

• praktinė patirtis, susijusi su architektūrinėmis CASE priemonėmis, siekiant dokumentuoti 
architektūrinį dizainą (tokį kaip Sparx EA ar atitikmenį) ir modeliavimo standartus 
(Archimate, BPMN, UML, ir kt.); 

• IT sektoriaus tendencijų ir produktų gairių, taip pat kūrimo ir projektų valdymo procesų 
ir metodikų supratimas; technologijų raidos procesų stebėjimo patirtis; 

• patirtis, susijusi su tokiomis sistemomis kaip Disciplined Agile Delivery Lifecycle ir (arba) 
Disciplined Agile Delivery Lean Lifecycle ir (arba) Lean Continuous Delivery Lifecycle. 

Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, atrankos komisija gali taikyti griežtesnius 
reikalavimus pagal pirmiau nurodytus atrankos kriterijus. 

Priėmimas į darbą ir įdarbinimo sąlygos 
Darbuotojas bus atrinktas iš trumpojo sąrašo, kurį direktoriui pasiūlys atrankos komisija. Šis 
pranešimas apie laisvą darbo vietą yra pagrindas parengti atrankos komisijos pasiūlymą. 
Kandidatams gali būti surengtas testas raštu. Kandidatai turėtų turėti omenyje, kad pasiūlymas 
gali būti paskelbtas viešai ir kad įtraukimas į trumpąjį sąrašą nereiškia, kad jie bus įdarbinti. 
Kandidatų trumpasis sąrašas bus sudarytas po atviros atrankos procedūros. 

Atrinktas kandidatas bus įdarbintas laikinuoju darbuotoju pagal Europos Bendrijų kitų tarnautojų 
įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio f punktą penkerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas. 
Pareigybės kategorija – AD 8 

Kandidatai turėtų turėti omenyje, kad pagal ES tarnybos nuostatus visiems naujiems 
darbuotojams taikomas bandomasis laikotarpis. 

Daugiau informacijos apie sutarties sudarymo ir darbo sąlygas galima rasti Europos Bendrijų kitų 
tarnautojų įdarbinimo sąlygose, žr. 

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

Darbo vieta bus Stokholme, kur Centras vykdo savo veiklą. 

Rezervo sąrašas 

Rezervo sąrašas gali būti sudarytas ir naudojamas, jei atsirastų panašių laisvų darbo vietų. 
Sąrašas galios iki tų pačių metų gruodžio 31 d.; sąrašo galiojimo terminas gali būti pratęstas. 

Paraiškų pateikimo procedūra 

Užpildytą paraišką siųskite e. pašto adresu Recruitment@ecdc.europa.eu; e. pašto 
temos eilutėje turi būti aiškiai nurodyta laisvos darbo vietos nuoroda ir jūsų pavardė. 

Kad paraiška būtų galiojanti, būtina užpildyti visas reikalingas paraiškos formos 
dalis; paraiška turi būti pateikta Word arba PDF formatu (pageidautina – anglų 
kalba5). Nebaigtos pildyti paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos. 

                                                 

5 Šis pranešimas apie laisvą darbo vietą yra išverstas iš originalo anglų kalba į visas 24 oficialiąsias ES kalbas. Kadangi įstaigoje 
kasdien paprastai bendraujama anglų kalba, ECDC pageidauja, kad paraiškos būtų pateiktos anglų kalba. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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ECDC paraiškos formą galima rasti mūsų interneto svetainės puslapyje 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Paraiškų pateikimo galutinė data ir tolesnė informacija apie šios atrankos procedūros eigą, taip 
pat svarbi informacija apie įdarbinimo procesą skelbiama mūsų interneto svetainėje, į kurią 
galima patekti spustelėjus pirmiau nurodytą nuorodą. 

Kadangi paraiškų gauname daug, susisieksime tik su tais kandidatais, kurie bus pakviesti į 
pokalbį. 

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