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Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs 
Vakance uz 

vecākā eksperta vakcīnregulējamu slimību jomā amatu 
Uzraudzības un reaģēšanas atbalsta daļā  

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) 
 
 

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

Amata apraksts 

Darbinieks atskaitīsies Uzraudzības daļas A grupas vadītājam Uzraudzības un reaģēšanas 
atbalsta daļā (SRS) un darbosies vakcīnregulējamu slimību (VRS) programmā. 

 

Viņa(-as) pienākumos ietilps turpmāk norādītais. 

 Palīdzēt plānot un noteikt prioritāti ECDC aktivitātēm VRS uzraudzības jomā. 

 Koordinēt VRS uzraudzības darbu ikdienā (tostarp veikt VRS uzraudzības datu vākšanu, 
apstiprināšanu, analīzi, interpretēšanu un izplatīšanu). 

 Koordinēt VRS kontroles tīklus un mijiedarboties ar kontroles tīklu koordinācijas 
komitejām. 

 Paziņot uzraudzības konstatējumus starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicēt 
recenzētus zinātniskus rakstus, kuri pamatoti ar padziļinātu VRS uzraudzības datu analīzi. 

 Pārvaldīt aktivitātes un pakalpojumu līgumus, kuri paredzēti, lai uzlabotu valstu 
laboratoriju spēju integrāciju ES mēroga VRS uzraudzībā. 

 Palīdzēt dalībvalstīm novērtēt un uzlabot savas valsts VRS uzraudzību. 

 Palīdzēt izveidot un uzturēt ciešas darba attiecības starp centru un valstu/starptautiskām 
struktūrām, kuras atbildīgas par VRS uzraudzību. 

 Vajadzības gadījumā pievērsties citām ECDC aktivitātēm savas kompetences jomā.  

 Iespējams, piedalīties ECDC diennakts dežūru sistēmā un iesaistīties reaģēšanā uz 
starptautiskām sabiedrības veselības ārkārtas situācijām. 

  

http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/vpd/Pages/index.aspx
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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 apjomā, kas nepieciešams, lai veiktu darba pienākumus3; 

 ES dalībvalsts pilsonībai vai Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas pilsonībai; 

 tiesībām pilnībā izmantot visas pilsoņa tiesības4; 

 izpildītām visām likumā paredzētajām saistībām attiecībā uz militāro dienestu; 

 paredzēto pienākumu veikšanai nepieciešamajām 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 
personīgām īpašībām/komunikācijas prasmēm. Tie ir norādīti turpmāk. 

Profesionālā pieredze/zināšanas: 

 universitātes grāds medicīnas, sabiedrības veselības, epidemioloģijas jomā;  

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

 pierādāma pieredze VRS uzraudzības sistēmu izmantošanā reģionālā, valsts vai 
starptautiskā līmenī; 

 pierādāma pieredze epidemioloģijas statistisko un analītisko metožu izmantošanā; 

                                                 

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 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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 pierādāmas prasmes zinātniskas informācijas paziņošanā iestādēm, kolēģiem, kā arī 
plašākai auditorijai, jo īpaši publicējot zinātniskus rakstus; 

 pierādāma pieredze, pārvaldot lielus projektus ar vairākiem partneriem un 
ieinteresētajām personām; 

 labas zināšanas par VRS epidemioloģijas un laboratorijas aspektiem; 

 teicamas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski. 

Personīgās īpašības/komunikācijas prasmes: 

 izcilas analītiskās prasmes; 

 izcilas organizatoriskās un projektu vadības prasmes un spēja noteikt prioritātes; 

 tiekšanās uz kvalitāti un orientēšanās uz pakalpojumiem; 

 spēcīgas personīgās saziņas prasmes un spēja strādāt komandā; 

 spēja iedrošināt, motivēt un vadīt citus; 

 apņemšanās nepārtraukti mācīties un sekot līdzi jaunumiem savā kompetences jomā. 

Mēs arī esam atzīmējuši šim amatam noderīgu pieredzi un prasmes. Tās ietver: 

 apmācību epidemioloģijas jomā (piemēram, EIS, EPIET, FETP); 

 apmācību vakcinoloģijā; 

 Dr. med. specializāciju sabiedrības veselības, infekcijas slimību vai pediatrijas jomā; 

 pierādāmus zinātniskās izpētes rezultātus VRS jomā; 

 pieredzi vakcīnregulējamu slimību uzliesmojumu atklāšanā un izmeklēšanā; 

 labas zināšanas uz pierādījumiem balstītās metodoloģijās un pieredzi ekspertu grupu 
koordinēšanā. 

 

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. 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, skatiet Eiropas Kopienu 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas ir pieejama šajā saitē:  
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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 2017. 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 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 13. jūnijs, plkst. 24.00 pēc Centrāleiropas 
laika. 

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

Sīkāka informācija par atlases procedūras norisi atrodama mūsu tīmekļa vietnē, atverot iepriekš 
norādīto saiti. 

                                                 

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

lielākoties tiek veiktas angļu valodā, 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

