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Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs 
Vecākā speciālista hepatīta jomā 

amata vakance  
Uzraudzības un reaģēšanas atbalsta daļā  

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) 
 
 

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus iepriekš nosauktajam pagaidu darbinieka amatam Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centrā (ECDC).  

Amata apraksts  

Darbinieks ziņos Zinātnisko ieteikumu daļas vadītājam Uzraudzības un reaģēšanas atbalsta daļā 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrā (ECDC), cieši sadarbojoties ar programmu 
saistībā ar HIV, seksuāli transmisīvajām slimībām un vīrusu hepatītiem.   

Viņam(-ai) būs jāveic turpmāk norādītie pienākumi. 

 Koordinēt visu to ECDC aktivitāšu plānošanu un izpildi, kas saistītas ar B un C hepatīta 
uzraudzību, zinātnisko ieteikumu, profilaksi un kontroli. 
 

 Uzsākt, veikt un/vai uzraudzīt zinātnisko izpēti un konsultācijas par B un C vīrusa hepatītu, 
saistībā ar līgumā paredzētajām aktivitātēm rīkojot konkursus, nodrošinot pārvaldību un 
veicot turpmākus pasākumus, lai sagatavotu zinātniskus ieteikumus un vispārīgus 
norādījumus par B un C hepatīta profilaksi un kontroli, kā arī sagatavotu konkrētākus 
norādījumus šajās jomās. 

 
 Uzsākt un vadīt projektus, kuri veicina pierādījumu pamata izveidi Komisijas un dalībvalstu 

politikas padomdevējiem, palīdzot viņiem plānot reaģēšanu uz vīrusu hepatītu izplatību un 
sekmējot labāku izpratni par epidemioloģisko situāciju ES/EEZ. 

 
 Sniegt eksperta padomus un ieguldījumu aktivitātēs, kas saistītas ar pasākumu 

sagatavošanu B un C hepatīta jomā (piemēram, Pasaules hepatīta diena, Vispasaules 
hepatīta samits utt.), un pārstāvēt ECDC zinātniskās sanāksmēs un konferencēs. 

 
 Izveidot un uzturēt darba attiecības ar attiecīgajām Komisijas un citu ES iestāžu 

struktūrām, PVO un attiecīgajām valstu un starptautiskajām organizācijām, kā arī citām 
galvenajām starptautiskajām ieinteresētajām personām, kuras ir iesaistītas vīrusu hepatītu 
profilaksē un kontrolē.  
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 Sekot zinātnes attīstībai, jo sevišķi B un C hepatīta jomā, un sagatavot darbus par 
identificētajiem zināšanu trūkumiem, lai uzlabotu sabiedrības veselības zinātnisko izpratni 
par B un C hepatītu. 

 

 Sniegt eksperta ieteikumus dalībvalstīm un ar mērķi interpretēt un novērtēt sabiedrības 
veselības apdraudējumu, kas saistīts ar vīrusu hepatītiem un ko ECDC atklājis ar 
uzraudzību, kura pamatota ar indikatoriem (tostarp molekulārās tipēšanas datiem) vai ar 
gadījumu izplatību. 

 

 Nepieciešamības gadījumā piedalīties citās ECDC aktivitātēs savā kompetences jomā un 
piedalīties ECDC diennakts dežūru sistēmā, kad tas nepieciešams. 

 

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze 

A. Oficiālās prasības  

Lai kļūtu par piemērotu kandidātu, ir jānodrošina atbilstība vairākām oficiālām prasībām. 
Kandidātam ir jābūt: 

 izglītībai, kas atbilst pabeigtai universitātes izglītībai, kuru apliecina diploms, ja parastais 
universitātes izglītības iegūšanas laiks ir četri vai vairāk gadi, vai izglītībai, 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 profesionālajai pieredzei2 (pēc diploma iegūšanas); 

 labām vienas Kopienas valodas zināšanām un apmierinošām vēl vienas Kopienas valodas 
zināšanām tādā līmenī, kāds nepieciešams darba pienākumu veikšanai3; 

 ES dalībvalsts pilsonībai vai Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas pilsonībai; 

 tiesībām pilnībā izmantot visas pilsoņa tiesības, kas kandidātam pienākas4; 

 izpildītām visām likumā paredzētajām saistībām attiecībā uz militāro dienestu; 

 paredzēto pienākumu veikšanai nepieciešamām rakstura īpašībām; 

 fiziski spējīgam veikt ar amatu saistītos pienākumus. 

 

B. Atlases kritēriji  

Lai pretendētu uz šo amatu, ir noteikti būtiski kritēriji attiecībā uz profesionālo pieredzi un 
personiskām īpašībām/komunikācijas prasmēm. Šie kritēriji ir norādīti turpmāk. 

                                                 

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 saistībā ar ikgadējo paaugstināšanu amatā, personāla locekļiem ir labā 
līmenī jāzina trešā ES valoda, kā norādīts piemērojamos 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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Profesionālā pieredze/zināšanas: 

 universitātes grāds sabiedrības veselības, mikrobioloģijas, epidemioloģijas, biozinātnes 
vai citās saistītās jomās; 

 vismaz 5 gadu darba pieredze, kas iegūta amatos ar pienākumiem, kuri ir līdzīgi darba 
aprakstā sniegtajiem pienākumiem; 

 pierādāma pieredze epidemioloģijas metožu izmantošanā, lai interpretētu sabiedrības 
veselības datus un lai izveidotu zinātniskus ieteikumus starptautiskā, valsts vai vietējā 
līmenī; 

 sabiedrības veselības aspektu un jautājumu izpratne saistībā ar vīrusu hepatītiem, ar 
sevišķu uzsvaru uz šo infekcijas slimību īpatnībām ES un starptautiskā līmenī;  

 labas zināšanas par ES politiku un aktivitātēm, kuras saistītas ar iepriekš minēto darba 
pienākumu veikšanu; 

 ļoti labas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski. 

Personas rakstura iezīmes/personiskās prasmes:  

 teicamas mutiskās un rakstiskās saziņas prasmes, tostarp saziņa ar lielu auditoriju un 
prezentācijas lielas auditorijas priekšā — gan zinātniskas, gan ar profesionālo jomu 
nesaistītas; 

 izcilas komunikācijas prasmes un spēja veiksmīgi strādāt komandā; 

 teicamas spējas strādāt stresa situācijā un uzņemties atbildību, noteikt prasību prioritāti 
un izpildīt gaidīto;  

 teicamas spējas koordinēt un vadīt projektus un/vai aktivitātes starpnozaru un 
multikulturālā komandā; 

 tiekšanās uz kvalitāti un orientēšanās uz pakalpojumiem. 

Mēs arī esam atzīmējuši šim amatam noderīgu pieredzi un prasmes. Tās ir norādītas turpmāk. 

 Teicama ECDC lomas izpratne ES aģentūru starpā un, konkrētāk, sabiedrības veselības 
uzraudzības un reaģēšanas jomā. 

 Darba pieredze valsts sabiedrības veselības institūtā vai valsts slimību profilakses un 
kontroles centrā. 

 Izglītība sabiedrības veselības jomā (maģistra grāds, EUPHEM/EPIET vai līdzvērtīga 
apmācību programma). 

 Grāds medicīnā vai doktora grāds sabiedrības veselībā vai infekcijas slimību 
epidemioloģijā. 

 Pieredze projektu vadībā. 

 

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

 

Iecelšana amatā un nodarbinātības nosacījumi  

Darbinieku ieceļ, pamatojoties uz atlases 2. kārtai izvirzīto 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, 
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ka priekšlikumu var publiskot un ka iekļaušana 2. kārtas sarakstā negarantē pieņemšanu darbā. 
Atlasīto 2. kārtas 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) punktu uz piecu gadu periodu, kuru var 
pagarināt. Amats atbilst pakāpei AD 8. 

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, sk. 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 atrastu darbiniekus, ja rastos 
līdzīgas vakances. Tas būs spēkā līdz 2016. gada 31. decembrim, un tā darbības termiņu 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 

Mūsu tīmekļa vietnē ir informācija par pieteikumu iesniegšanas termiņu 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.  

                                                 

5 Šis vakances paziņojums no angļu valodas oriģinālās versijas ir tulkots 24 ES oficiālajās valodās. Tā kā 

valoda, kurā tiek veikta aģentūras ikdienas darbība, 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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