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Ogłoszenie o naborze na stanowisko: kierownika sekcji ds. 
szkoleń w zakresie zdrowia publicznego 

Jednostka: Jednostka ds. Zdolności w Zakresie Zdrowia 
Publicznego i Komunikacji o Zdrowiu 

Nr referencyjny: (ECDC/AD/2016/PHC-HSPHT) 
 

 

Zapraszamy do składania kandydatur na powyższe stanowisko pracownika zatrudnionego na 
czas określony w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). 

Opis stanowiska pracy 
Osoba zajmująca to stanowisko będzie odpowiadała bezpośrednio przed kierownikiem Jednostki 
ds. Zdolności w Zakresie Zdrowia Publicznego i Komunikacji i będzie ściśle współpracowała z 
innymi pracownikami tej jednostki i całego ECDC. 

Osoba ta będzie odpowiedzialna w szczególności za następujące obszary pracy: 

• liniowe zarządzanie pracownikami sekcji oraz zarządzanie realizacją planu prac i budżetu 
sekcji; 

• dalsze wdrażanie strategii ECDC w obszarze szkoleń z 2015 r., w tym programu 
stypendiów ECDC, programu ustawicznego doskonalenia zawodowego ECDC oraz 
wirtualnej akademii ECDC1; 

• wyznaczanie priorytetów strategicznych i zapewnianie dalszego rozwijania programu 
stosownie do zmieniających się potrzeb i wymagań państw członkowskich jako szef 
programu stypendiów ECDC; 

• koordynowanie zewnętrznych działań szkoleniowych Centrum między poszczególnymi 
jednostkami, sekcjami i programami dotyczącymi chorób; 

• koordynowanie zewnętrznych działań szkoleniowych Centrum prowadzonych w ramach 
poszczególnych jednostek, sekcji i programów dotyczących chorób; 

• wspieranie Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zakresie zwiększenia 
gotowości w kontekście decyzji nr 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych 
zagrożeń dla zdrowia oraz międzynarodowych przepisów zdrowotnych; 

• prowadzenie aktywnej współpracy z odpowiednimi partnerami ECDC w obszarze szkoleń 
(np. ASPHER), w szczególności rozwijanie podstawowych europejskich kompetencji w 

                                                 

1 http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/what-we-do/training_activities/Pages/index.aspx 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/what-we-do/training_activities/Pages/index.aspx
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dziedzinie kontroli chorób zakaźnych i wspierania rozwoju „wspólnot praktyków” w 
obszarze szkoleń w zakresie zdrowia publicznego; 

• reprezentowanie ECDC w sieciach międzynarodowych i podczas spotkań poświęconych 
problematyce szkoleń w zakresie zdrowia publicznego. 

 

Wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia 
A. Wymogi formalne 

Aby zostać zakwalifikowanym, kandydat musi spełnić szereg wymogów formalnych. Są one 
następujące: 

• poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym potwierdzony 
dyplomem ukończenia studiów, w przypadku gdy zwykły czas trwania edukacji 
akademickiej wynosi co najmniej cztery lata, lub poziom wykształcenia odpowiadający 
ukończonym studiom wyższym potwierdzony dyplomem ukończenia studiów oraz 
odpowiednie co najmniej roczne doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy zwykły 
czas trwania edukacji akademickiej wynosi co najmniej trzy lata2; 

• co najmniej dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe3 (po uzyskaniu dyplomu); 

• doskonała znajomość jednego z języków Wspólnot oraz zadowalająca znajomość innego 
języka Wspólnot w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków zawodowych4; 

• obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub Norwegii, Islandii lub 
Liechtensteinu; 

• posiadanie pełni praw obywatelskich5; 

• wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących służby wojskowej; 

• spełnienie wymogów w zakresie cech charakteru niezbędnych do wykonywania 
przyszłych obowiązków; oraz 

• spełnienie warunków w zakresie sprawności fizycznej niezbędnych do wykonywania 
obowiązków związanych ze stanowiskiem. 

 

B. Kryteria wyboru 

Zdefiniowano podstawowe kryteria dotyczące  doświadczenia zawodowegoi cech 
charakteru/umiejętności interpersonalnych. Należą do nich: 

                                                 

2 W tym kontekście bierze się pod uwagę wyłącznie dyplomy i świadectwa wydane w państwach członkowskich UE lub dyplomy i 
świadectwa objęte świadectwami równoważności wydanymi przez organy w tych państwach członkowskich. 

3 Obowiązkowa służba wojskowa jest zawsze brana pod uwagę.  

4 Ponadto, aby kwalifikować się do awansu w ramach rocznego programu awansów, pracownicy muszą wykazać się praktyczną 
znajomością trzeciego języka UE zgodnie z treścią regulaminu pracowniczego i przepisów wykonawczych.  

5 Przed mianowaniem na stanowisko wybrany kandydat będzie musiał przedstawić zaświadczenie o niekaralności sporządzone na 
podstawie rejestrów policyjnych. 
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doświadczenie zawodowe / wiedza: 

• dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie odpowiadającej stanowisku; 

• co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z 
obowiązkami wymienionymi w opisie stanowiska pracy; 

• bogata wiedza i doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego, najlepiej w obszarze 
profilaktyki i kontroli chorób zakaźnych; 

• bogate doświadczenie w obszarze organizowania szkoleń podyplomowych lub szkoleń w 
zakresie ustawicznego doskonalenia zawodowego w dziedzinie zdrowia publicznego; 

• bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej, bogata wiedza pedagogiczna i rozwinięte 
umiejętności w obszarze szkolenia osób dorosłych; 

• dobra znajomość różnic między państwami członkowskimi UE oraz ich wpływu na 
organizowanie szkoleń w zakresie zdrowia publicznego; 

• bogate doświadczenie menadżerskie, w tym w kwestiach kadrowych, planowaniu i 
zagadnieniach budżetowych; 

• doskonała znajomość języka angielskiego, w mowie i piśmie; 

Cechy charakteru / umiejętności interpersonalne: 

• konkretna wizja dalszego rozwoju funkcji ECDC w obszarze szkoleń w zakresie zdrowia 
publicznego na szczeblu europejskim; 

• doskonałe umiejętności przywódcze i motywacyjne oraz zdolność zrzeszania osób wokół 
realizacji wspólnych celów; 

• doskonałe umiejętności organizacyjne, aktywne podejście do zadań i umiejętność 
wyznaczania priorytetów; 

• doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz silne predyspozycje do nawiązywania 
kontaktów i zarażania entuzjazmem. 

Określono również doświadczenie i umiejętności, które będą uważane za dodatkowe atuty 
kandydatów. Należą do nich: 

• doświadczenie w pracy w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku; 

• udokumentowane doświadczenie w obszarze zamówień publicznych i zarządzania 
umowami. 

• udokumentowane praktyczne doświadczenie w budowaniu zdolności pracowników 
publicznej służby zdrowia. 
 

W zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń komisja selekcyjna może ustanowić bardziej 
rygorystyczne wymagania w ramach wymienionych powyżej kryteriów wyboru. 

Mianowanie i warunki zatrudnienia 
Pracownik zostanie mianowany na podstawie krótkiej listy przedłożonej dyrektorowi przez 
komisję selekcyjną. Komisja selekcyjna opracuje swój wniosek w oparciu o niniejsze ogłoszenie 
o naborze. Kandydaci mogą zostać poproszeni o przystąpienie do testów pisemnych. Kandydaci 
powinni pamiętać o tym, że przedłożone przez nich zgłoszenie może zostać podane do 
wiadomości publicznej oraz że fakt wpisania ich na listę rezerwową nie stanowi gwarancji 
zatrudnienia. Krótka lista kandydatów zostanie sporządzona w drodze otwartej procedury 
selekcji. 



 4 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony jako pracownik zatrudniony na czas określony zgodnie 
z art. 2 lit. f) warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich na okres pięciu 
lat, który może zostać przedłużony. Pracownik zostanie zatrudniony w grupie zaszeregowania 
AD 8. 

Kandydaci powinni zwrócić uwagę na wskazany w treści regulaminu pracowniczego UE wymóg 
pomyślnego ukończenia okresu próbnego. 

Dodatkowe informacje na temat umowy i warunków pracy można uzyskać, zapoznając się z 
warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich dostępnymi pod adresem: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-
20140501&from=EN 

Miejscem zatrudnienia będzie Sztokholm, gdzie Centrum ma swoje główne miejsce prowadzenia 
działalności. 

Lista rezerwowa 

Na potrzeby rekrutacji na podobne stanowiska w przyszłości dopuszcza się możliwość 
sporządzenia listy rezerwowej. Lista ta będzie ważna do dnia 31 grudnia tego samego roku, w 
którym upływa termin na zgłoszenie kandydatury, przy czym jej ważność może zostać 
przedłużona. 

Procedura zgłaszania kandydatur 

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy 
na adres Recruitment@ecdc.europa.eu, podając numer referencyjny ogłoszenia o 
naborze oraz nazwisko kandydata w temacie wiadomości elektronicznej. 

Aby zgłoszenie było ważne, należy wypełnić wszystkie wymagane części formularza 
zgłoszeniowego – najlepiej w języku angielskim – i przedłożyć go jako dokument 
Word lub PDF6. Wszelkie niekompletne zgłoszenie zostaną uznane za nieważne. 

Zatwierdzony przez ECDC formularz zgłoszenia został opublikowany na stronie 
internetowej Centrum pod następującym adresem: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Informacje o terminie zgłaszania kandydatur oraz dodatkowe informacje na temat statusu 
procedury naboru, a także istotne informacje dotyczących procesu naboru, zostały podane na 
stronie internetowej ECDC dostępnej pod wskazanym powyżej adresem. 

Ze względu na dużą liczbę otrzymywanych zgłoszeń Centrum skontaktuje się tylko z 
kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

                                                 

6 Niniejsze ogłoszenie o naborze zostało przetłumaczone na wszystkie 24 języki urzędowe UE z oryginału 
sporządzonego w języku angielskim. Ponieważ językiem roboczym stosowanym w Centrum jest 
zasadniczo język angielski, ECDC preferuje zgłoszenia w tym języku. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&amp;amp;from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&amp;amp;from=EN
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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