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Vakance: korporatīvo procesu arhitekts 
Struktūrvienība: Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju daļa 

Atsauce: (ECDC/AD/2016/ICT-EA) 
 

 

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) 
pagaidu darbinieka amatam. 

Amata apraksts 
ECDC IKT nodaļa meklē informāciju tehnoloģiju korporatīvo procesu arhitektu (IT EA), kurš(-a) 
būs atbildīgs(-a) par organizācijas pielietojuma un infrastruktūras korporatīvo procesu 
arhitektūru (EA) un piedalīsies EA pārvaldībā. 

Darbinieks ziņos IKT daļas vadītājam. 

Viņa(-as) pienākumos ietilps: 

• kopā ar korporatīvo procesu arhitektūras komandu izvērst EA praksi ECDC; 

• izveidot saikni ar korporatīvo procesu arhitektūras komandu, kuru veido korporatīvo procesu, 
informācijas un IT korporatīvo procesu arhitekti, un ar interesēm attiecībā uz ECDC; 

• nepieciešamības gadījumā mijiedarboties ar attiecīgo Komisijas ĢD un citām ārējām 
ieinteresētajām personām; 

• būt par IT EA aizbildni un kontaktpunktu, veidot izpratni un dalīties zināšanās; 

• sagatavot lēmumus par IT EA stratēģijām, politiku, mērķiem, procesiem un rīkiem, nodrošināt 
saskaņošanu ar EA komandu un piedalīties stratēģisku lēmumu sagatavošanā par biznesa EA 
un informācijas EA; 

• uzturēt un dokumentēt esošo IT EA atbilstīgi kvalitātes mērķiem; 

• pārskatīt topošo IT EA, atklājot un iesakot uzlabojumu jomas; uzturēt un dokumentēt topošo 
IT EA atbilstīgi kvalitātes mērķiem; 

• analizēt trūkumus, piedāvāt plānus un ceļvežus IT EA pārveidošanas projektiem; 

• noteikt IT EA stratēģijas, politikas un izstrādes principu atbilstīgi ieinteresēto personu 
skatījumam un mērķiem un tā, lai pielietojums un infrastruktūra ir piemērota mērķim, 
sadarbspējīga, pārveidojama, droša un rentabla; 
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• regulāri sekot līdzi nozares tendencēm un uzraudzīt jaunu tehnoloģiju attīstību un IT nozares 
labāko praksi, tostarp IT izmantošanu līdzīgās organizācijās; 

• piedalīties korporatīvās IT stratēģijas izstrādē; 

• vadīt korporatīvo procesu IT arhitektūras izstrādātājus, kuru skaitā ir risinājumu arhitekti, 
biznesa analītiķi, sistēmu inženieri; 

• saskaņojot darbības ar EA komandu, sekmēt IT EA labāko praksi; 

• iesaistīt un informēt ieinteresētās personas par jautājumiem, kas saistīti ar EA  izstrādi; 

• vadīt risinājumu arhitektūras pārskatīšanu un nodrošināt, lai jaunās izstrādes ir efektīvas un 
atbilstošas EA principiem; 

• piedalīties IT portfeļa rīcības komitejās. 

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze 
A. Oficiālās prasības 

Lai kandidāts būtu piemērots, ir jānodrošina atbilstība vairākām oficiālām prasībām. Šīs prasības 
ir šādas: 

• izglītība, kas atbilst pabeigtai universitātes izglītībai, kuru apliecina diploms, ja parastais 
universitātes izglītības iegūšanas laiks ir četri vai vairāk gadi, vai izglītība, kas atbilst 
pabeigtai universitātes izglītībai, kuru apliecina diploms un atbilstoša vismaz gadu ilga 
profesionālā pieredze, ja parastais universitātes izglītības iegūšanas laiks ir vismaz trīs 
gadi1; 

• vismaz 9 gadu profesionālā pieredze2 (pēc diploma iegūšanas); 

• pamatīgas vienas Kopienas valodas zināšanas un apmierinošas vēl vienas Kopienas 
valodas zināšanas tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai veiktu darba pienākumus3; 

• ES dalībvalsts pilsonība vai Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas pilsonība; 

• iespēja izmantot visas pilsonim pienākošās tiesības4; 

• izpildītas visas likumā paredzētās saistības attiecībā uz militāro dienestu; 

• paredzēto pienākumu veikšanai nepieciešamās rakstura īpašības; 

• tāds veselības stāvoklis, kas ļauj veikt ar amatu saistītos pienākumus. 

 

                                                 

1 Vērā ņem tikai diplomus un sertifikātus, kuri piešķirti ES dalībvalstīs vai kuri atbilst līdzvērtības sertifikātiem, kurus izdevušas minēto 
dalībvalstu iestādes. 

2 Vienmēr tiek ņemts vērā obligātais militārais dienests.  

3 Turklāt, lai varētu pretendēt uz paaugstinājumu amatā, kas paredzēts gada amatā paaugstināšanas ietvaros, darbiniekiem ir labā 
līmenī jāzina trešā ES valoda, kā norādīts piemērojamajos Civildienesta noteikumos un Īstenošanas noteikumos.  

4 Pirms iecelšanas amatā izvēlētajam kandidātam būs jāiesniedz policijas izdots apliecinājums par to, ka kandidātam nav kriminālas 
sodāmības. 
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B. Atlases kritēriji 

Lai pretendētu uz šo amatu, ir noteikti būtiski kritēriji attiecībā uz profesionālo pieredzi un 
personīgām īpašībām/komunikācijas prasmēm. Tie ietver turpmāk norādīto. 

Profesionālā pieredze/zināšanas: 

• vismaz 5 gadu pieredze pie dažādiem darba devējiem EA pārvaldībā, tostarp darbības 
prasību un procesu informācijas, pielietojuma, IT drošības un infrastruktūras izstrāde 
korporatīvā mērogā ar īpašu uzsvaru uz IT EA; 

• vismaz četru gadu studijas universitātē datorzinātnēs, informācijas tehnoloģijās, 
inženierzinātnē vai citā saistītā jomā; 

• pierādīta tehniskā pieredze komerciālu gatavo pielietojumu iekšējas un ārējas izstrādes 
integrācija visos līmeņos un uz pakalpojumiem orientētas arhitektūras (SOA) vidē; 

• pierādīta pieredze IT EA  projektu izstrādē, vadībā un pārvaldībā, korporatīva mēroga 
IT EA optimizācijā; 

• praktiska pieredze EA pārveidē organizācijā, kā arī vadīšanas un pārmaiņu pārvaldības 
prasmes; 

• teicamas zināšanas par atbilstošām arhitektūras sistēmām, piemēram TOGAF (vēlams) 
vai Zachman; padziļināta izpratne par arhitektūras disciplīnu, procesiem, jēdzieniem un 
labāko praksi; 

• nozīmīga pieredze stratēģiskā pamatojuma un ieteikumu izstrādē; 

• teicamas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski. 

Personīgās īpašības/komunikācijas prasmes:  

• orientēšanās uz pakalpojumiem, augsta atbildības sajūta un proaktīva attieksme;  

• elastība un spēja strādāt stresa situācijās; 

• spēja analizēt sarežģītu informāciju no dažādiem avotiem, apkopot un piedāvāt 
praktiskus ieteikumus, stratēģijas un plānus; 

• analītiska, strukturēta un metodiska pieeja, īpašu uzmanību pievēršot detaļām; 

• spēcīgas personīgās saziņas prasmes un spēja strādāt komandā; 

• spēja pārtulkot korporatīvo stratēģiju/vajadzības IT arhitektūras prasībās; 

• spēja izveidot personisku sapratni ar atvērtu saziņu, taktiskumu un diplomātiju. 

Mēs esam arī noteikuši, kādu pieredzi un prasmes uzskatām par priekšrocībām šim amatam. Tās 
ir šādas: 

• atbilstoša profesionāla kvalifikācija (piemēram TOGAF 9 sertifikāts, RM-ODP, Zachman 
Framework, C4ISR vai līdzvērtīgs; Microsoft profesionālā sertifikācija, Java sertificēts 
korporatīvo procesu arhitekts (SCEA) Java platformai, IBM profesionālis, Oracle 
profesionālis, ISM sertifikācija); 

• pieredze ar datu noliktavu, Big-Data, biznesa informāciju, ģeogrāfiskās informācijas 
sistēmām, mākoni; 

• praktiska pieredze ar arhitektūras CASE rīkiem, lai dokumentētu arhitektūras izstrādes 
(piemēram, Sparx EA vai līdzvērtīgs), un modelēšanas standartiem (Archimate, BPMN, 
UML u. c.); 
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• izpratne par IT nozares tendencēm un produktu ceļvežiem, kā arī izstrādes un projektu 
pārvaldības procesiem un metodēm; pieredze tehnoloģiju uzraudzībā; 

• pieredze ar Disciplined Agile Delivery Lifecycle un/vai Disciplined Agile Delivery Lean 
Lifecycle, un/vai Lean Continuous Delivery Lifecycle; 

Atkarībā no saņemto pieteikumu skaita Atlases komisija var noteikt stingrākas prasības iepriekš 
minētajiem atlases kritērijiem. 

Iecelšana amatā un nodarbinātības nosacījumi 
Darbinieku ieceļ, pamatojoties uz izveidoto atlasīto kandidātu sarakstu, ko direktoram iesaka 
Atlases komisija. Pamatojoties uz šo paziņojumu par vakanci, Atlases komisija izveido 
piedāvājumu. Kandidātiem var lūgt veikt rakstveida pārbaudes darbus. Kandidātiem jāņem vērā, 
ka priekšlikumu var publiskot un ka iekļaušana atlasīto kandidātu sarakstā negarantē 
pieņemšanu darbā. Atlasīto kandidātu saraksts tiks izveidots, ievērojot atklātas atlases 
procedūras principus. 

Izraudzītais kandidāts tiks pieņemts darbā kā pagaidu darbinieks saskaņā ar Eiropas Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta f) apakšpunktu uz piecu gadu periodu, kuru 
var pagarināt. Šis būs AD 8 pakāpes amats. 

Kandidātiem jāņem vērā prasība, ko nosaka ES Civildienesta noteikumi, ka visiem jaunajiem 
darbiniekiem ir sekmīgi jāiztur pārbaudes laiks. 

Lai iegūtu papildu informāciju par līguma un darba nosacījumiem, lūdzu, skatiet Eiropas Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas ir pieejama šajā saitē: 

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

Darba vieta atradīsies Stokholmā, kur darbojas centrs. 

Rezerves kandidātu saraksts 

Var tikt sagatavots rezerves kandidātu saraksts, ko var izmantot, lai pieņemtu darbiniekus, ja 
rastos līdzīgas vakances. Tas būs spēkā līdz tā gada 31. decembrim, kurā beidzas pieteikumu 
iesniegšanas termiņš, un to var pagarināt. 

Pieteikšanās procedūra 

Lai pieteiktos, lūdzu, nosūtiet aizpildītu pieteikumu uz e-pasta adresi 
Recruitment@ecdc.europa.eu, e-pasta temata ailē skaidri norādot izvēlēto vakanci 
un savu uzvārdu. 

Lai pieteikums būtu derīgs, pieteikuma veidlapā ir jāaizpilda visas vajadzīgās 
sadaļas, un tā jāiesniedz Word vai PDF formātā un, ja iespējams, angļu valodā5. 
Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi tiks uzskatīti par nederīgiem. 

ECDC pieteikuma veidlapa ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

                                                 

5 Šis vakances paziņojums no angļu valodas oriģinālās versijas ir tulkots 24 ES oficiālajās valodās. Tā kā valoda, kurā tiek veikta 
aģentūras ikdienas darbības, parasti ir angļu, ECDC vēlētos saņemt pieteikumus angļu valodā. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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Mūsu tīmekļa vietnē ir informācija par pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datumu un papildu 
informācija par atlases procedūras statusu, kā arī svarīga informācija par darbā pieņemšanas 
procesu, un tai var piekļūt, noklikšķinot uz iepriekš norādītās saites. 

Tā kā saņemto pieteikumu skaits varētu būt liels, paziņojumus nosūtīs tikai tiem kandidātiem, 
kurus aicinās uz intervijām. 
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