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Laisva darbo vieta: matematinio modeliavimo specialistas 
Skyrius: SRS 

Nuoroda: (ECDC/AD/2017/SRS-EMM) 
 

 

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

Darbo aprašymas 

Darbuotojas bus atskaitingas Bendrosios priežiūros grupės vadovui ir aktyviai dalyvaus 
įgyvendinant Ligų, kurių išvengiama skiepijant, prevencijos programą. 

Darbuotojas bus atsakingas už šias darbo sritis: 

Pagrindinė pagalba modeliavimo srityje:  

 nustatyti reikšmingus duomenų trūkumus užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
srityje, kuriuos galima panaikinti taikant modeliavimo metodus; 

 padėti sudaryti ECDC modeliavimo koordinavimo grupę, kurios darbe dalyvaus įvairių 
skyrių ir ligų prevencijos programų specialistai ir kuri bus atsakinga už su matematiniu 
modeliavimu susijusių projektų valdymą; 

 užmegzti partnerystės ryšius su esamais valstybių narių visuomenės sveikatos institutų 
ir akademijų modeliavimo tinklais ir specialistais; 

 sukurti sistemą, pagal kurią matematinio modeliavimo paslaugas būtų galima užsakyti iš 
išorės tiekėjų; 

 prireikus prisidėti prie kitos ECDC veiklos savo kompetencijos srityje. 

Ligos, kurių išvengiama skiepijant:  

 vadovauti matematinių modelių kūrimo ir taikymo darbui siekiant spręsti visuomenės 
sveikatos klausimus ligų, kurių išvengiama skiepijant, srityje;  

 glaudžiai bendradarbiauti su epidemiologais, priežiūros specialistais ir moksliniais 
konsultantais, dirbančiais visoje ECDC, ypač ligų, kurių išvengiama skiepijant, srityje, 
siekiant susipažinti su turimais duomenimis, kuriuos būtų galima panaudoti kuriant 
modelius; 

 pasitelkiant Ligų, kurių išvengiama skiepijant, tinklą, kurti ir plėtoti bendradarbiavimo su 
modeliavimo specialistais, sveikatos srities ekonomistais ir techniniais ekspertais tinklą 
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visose ES / EEE valstybėse narėse, siekiant užtikrinti nuolatinius informacijos mainus bei 
skatinti mokslinių tyrimų koordinavimą ir keitimąsi moksliniais duomenimis; 

 siūlyti matematinio modeliavimo ir ekonominių vertinimų metodikas, kuriomis būtų 
galima prisidėti prie ECDC veiklos rezultatų, susijusių su mokslinėmis konsultacijomis 
imunizacijos ir ligų, kurių išvengiama skiepijant, klausimais; 

 bendradarbiaujant su ECDC pirkimo ir finansų skyriais planuoti ir rengti paslaugų teikimo 
sutartis su išorės rangovais ir valdyti atitinkamus projektus; 

 neatsilikti nuo mokslo ir politikos naujovių, ypač imunizacijos ir ligų, kurių išvengiama 
skiepijant, srityje. 

Reikalinga kvalifikacija ir patirtis 

A. Oficialūs reikalavimai 

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

 turėti diplomu patvirtintą išsilavinimą, kai universitetinių studijų trukmė yra bent treji 
metai1; 

 gerai mokėti vieną iš ES kalbų ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą ES kalbą, kiek 
tai būtina einant pareigas2; 

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

 turėti visas piliečio teises3; 

 būti įvykdžius visas su karine tarnyba susijusių teisės aktų nustatytas prievoles; 

 būti tinkamo charakterio eiti nurodytas pareigas ir 

 būti tinkamos fizinės formos su pareigomis susijusioms užduotims vykdyti. 

 

B. Atrankos kriterijai  

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

Profesinė patirtis ir žinios: 

 statistikos, taikomosios matematikos, matematinio modeliavimo arba susijusios srities 
aukštojo mokslo laipsnis; 

 bent 5 metų patirtis, įgyta einant pareigas, susijusias su darbo aprašyme nurodytomis 
užduotimis; 

 patvirtinta matematinių modelių kūrimo ir taikymo ligų srityje patirtis ir gebėjimas 
naudoti kodavimo kalbą modeliavimo problemoms spręsti; 

                                                 

1 Priimami tik diplomai ir pažymėjimai, kuriuos išdavė ES valstybės narės arba kurių atitiktį išduota pažyma yra patvirtinusios tokių 
valstybių narių institucijos. 

2 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.  

3 Prieš įdarbinimą atrinkto kandidato bus paprašyta pateikti policijos išduotą asmens neteistumą patvirtinančią pažymą. 



 3 

 žinios ir patirtis, susijusios su sveikatos ekonominiais vertinimais, pageidautina skiepijimo 
srityje; 

 didelio masto projektų valdymo ir įvairių sričių specialistų darbo koordinavimo patirtis; 

 patvirtinti gebėjimai su moksliniais rezultatais žodžiu ir raštu supažindinti įvairias 
auditorijas; 

 puikios anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu); 

Asmeninės savybės ir tarpasmeninio bendravimo gebėjimai: 

 labai geras gebėjimas dirbti savarankiškai ir valdyti savo atsakomybės sritis; 

 labai geri tarpasmeninio bendravimo gebėjimai ir gebėjimas gerai dirbti komandoje; 

 labai geri analitiniai įgūdžiai; 

 puikus gebėjimas dirbti streso sąlygomis, kai darbui turima nedaug laiko, nustatyti 
prioritetinius poreikius ir valdyti lūkesčius; 

 dėmesys kokybei ir orientacija į paslaugas. 

Be to, apibrėžėme patirtį ir gebėjimus, kurie pretendentui į šias pareigas suteiktų pranašumo. 
Tai: 

 kvalifikacija visuomenės sveikatos srityje (pvz., šios srities aukštojo mokslo laipsnis, 
baigta EUPHEM / EPIET mokymo programa arba baigti mokymai infekcinių ligų duomenų 
modeliavimo srityje); 

 ECDC vaidmens tarp visų ES agentūrų geras supratimas, visų pirma visuomenės 
sveikatos ES / EEE srityje; 

 matematinio modeliavimo mokslų daktaro laipsnis; 

 kitų ES kalbų mokėjimas. 

 

Atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, 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, kuriuo remdamasi atrankos komisija parengs 
savo 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. Trumpasis kandidatų sąrašas bus sudarytas po atviros atrankos procedūros. 

Atrinktasis 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 5. 

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 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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Darbo vieta bus Stokholme, kur Centras vykdo savo veiklą. 

Rezervo sąrašas 

Gali būti sudarytas rezervo sąrašas, kuris bus naudojamas atsilaisvinus panašioms darbo 
vietoms. 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 galiotų, būtina užpildyti visas reikalingas paraiškos formos dalis; 
paraiška turi būti pateikta Word arba PDF formatu (pageidautina – anglų kalba)4. 
Nebaigtos pildyti paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos. 

ECDC paraiškos formą galima rasti mūsų interneto svetainėje 
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 pateiktą nuorodą.  

Kadangi paraiškų gauname daug, susisieksime tik su tais kandidatais, kuriuos kviesime į pokalbį. 

                                                 

4 Šis pranešimas apie laisvą darbo vietą yra išverstas iš originalo anglų kalba į visas 24 oficialiąsias ES kalbas. Kadangi įprastinė 
ECDC darbo kalba yra anglų, pageidaujame, kad paraiškos būtų pateiktos anglų kalba. 

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

