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Slobodno radno mjesto: Znanstveni suradnik za nadzor 

Odjel: Nadzor i podrška pri odgovoru 
Referentna oznaka: ECDC/FGIV/2017/SRS-SOS 

 

 

Otvoren je poziv na podnošenje prijava za  navedeno radno mjesto člana ugovornog osoblja pri 
Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC).  

Opis radnog mjesta  
Zaposlenik će odgovarati voditelju skupine za nadzor i doprinositi radu jednog ili više programa 
za sprečavanje bolesti ECDC-a.   
Zaposlenik će biti odgovoran posebice za sljedeća područja rada: 

• doprinos prikupljanju, provjeri, analizi, tumačenju i širenju podataka o nadzoru zaraznih 
bolesti s naglaskom na određeno područje bolesti; 

• pružanje potpore u svakodnevnoj i strateškoj koordinaciji mreža za nadzor, uključujući 
pripremu i organizaciju sastanaka i praćenje provedbe zaključaka sa sastanaka; 

• doprinos suradnji s nacionalnim i međunarodnim tijelima za nadzor zaraznih bolesti; 
• doprinos jačanju i integraciji epidemiološkog i laboratorijskog nadzora zaraznih bolesti u 

državama članicama; 
• pravovremeno iznošenje rutinskih podataka o nadzoru zaraznih bolesti putem izvješća 

ECDC-a visoke kvalitete i internetskog sadržaja ECDC-a (npr. izvještaji o naprecima 
ostvarenima u području javnog zdravlja, informativni listovi) te rezultata istraživanja 
putem recenziranih publikacija i prezentacija na znanstvenim konferencijama; 

• doprinos procjenama rizika; 
• pružanje potpore znanstvenim istraživanjima (npr. recenzije literature, izrada smjernica) 

i projektima za određene bolesti u svojem stručnom području; 
• prema potrebi, doprinos drugim aktivnostima ECDC-a u svojem stručnom području; 
• prema potrebi, doprinos sustavu neprekidnog dežurstva ECDC-a i rješavanju izvanrednih 

situacija u području javnog zdravlja. 
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Potrebne kvalifikacije i iskustvo 
A. Formalni zahtjevi  

Kako bi bili prihvatljivi, kandidati trebaju zadovoljiti skup formalnih zahtjeva. Ti su zahtjevi 
sljedeći: 

• završen sveučilišni studij u trajanju od najmanje tri godine, potvrđen diplomom, te 
odgovarajuće radno iskustvo od najmanje godinu dana 1; 

• temeljito znanje jednoga od jezika Zajednica i zadovoljavajuće znanje drugog jezika 
Zajednica u mjeri potrebnoj za izvršavanje dužnosti2; 

• državljanstvo jedne od država članica EU-a ili Norveške, Islanda ili Lihtenštajna; 
• uživanje svih građanskih prava3; 
• prethodno ispunjenje svih zakonskih obveza u pogledu služenja vojnog roka; 
• posjedovanje karakternih osobina potrebnih za to radno mjesto i 
• fizička sposobnost obavljanja dužnosti povezanih s radnim mjestom. 

 

B. Kriteriji odabira 

Kao preduvjet za ovo radno mjesto odredili smo osnovne kriterije koji se odnose na radno 
iskustvo / znanje i osobne karakteristike / međuljudske vještine. 

Stručno iskustvo / znanje: 
• najmanje 3 godine radnog iskustva, nakon stjecanja diplome, na radnim mjestima 

povezanima s dužnostima navedenima u opisu radnog mjesta; 
• sveučilišna diploma iz područja javnog zdravlja, epidemiologije, bioznanosti, medicine ili 

drugog povezanog područja; 
• iskustvo u području epidemiološkog nadzora i analize podataka o zaraznim bolestima na 

regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini; 
• dokazano iskustvo i vještine u području analize podataka i analitičke epidemiologije uz 

upotrebu statističkog softvera; 
• iskustvo u sastavljanju izvješća, usmenim prezentacijama i izradi radova za objavljivanje;  
• izvrsno vladanje engleskim jezikom u govoru i pismu. 

Osobne karakteristike / međuljudske vještine:  

                                                 

1 U obzir se uzimaju isključivo diplome i potvrde stečene u državama članicama EU-a ili one koje su nadležna tijela 

u državama članicama priznala kao jednakovrijedne. 

2 Nadalje, kako bi ispunili uvjete za promaknuće u okviru godišnjeg postupka promaknuća, članovi osoblja moraju 

se aktivno služiti trećim jezikom EU-a, kako je navedeno u mjerodavnom Pravilniku o osoblju i Provedbenim 

pravilima. 

3 Prije zaposlenja odabrani kandidat treba dostaviti potvrdu o nekažnjavanju. 
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• motiviranost za postizanje kvalitete i usmjerenost na službu; 
• sposobnost suradnje u timu i stvaranja snažnih radnih odnosa; 
• usmjerenost na rezultate i sposobnost preuzimanja inicijative;  
• dobre ogranizacijske vještine i sposobnost upravljanja odgovornostima pod rutinskim 

uvjetima rada i pod pritiskom. 

Utvrdili smo i iskustva te vještine koji predstavljaju prednost za ovo radno mjesto. To su: 
• obuka u području terenske epidemiologije (npr. EIS, EPIET, FETP) ili stručna obuka u 

području epidemiologije; 
• iskustvo upotrebe STATA ili R softvera za analizu epidemioloških podataka;  
• iskustvo upravljanja projektima. 

 
Ovisno o broju prijava odbor za odabir može postrožiti zahtjeve u okviru navedenih kriterija 
odabira. 

Zaposlenje i uvjeti zapošljavanja  

Odabrani kandidat zaposlit će se na temelju užeg izbora koji Odbor za odabir predloži direktoru. 
Odbor za odabir na temelju ovog natječaja za radno mjesto sastavlja prijedlog užeg izbora. Od 
kandidata se može tražiti polaganje pisanih testova. Kandidati bi trebali imati na umu da se 
prijedlog može objaviti i da uvrštenje u uži izbor ne jamči zapošljavanje. Uži izbor kandidata 
provodi se otvorenim odabirom.  

Odabrani kandidat bit će zaposlen kao član ugovornog osoblja, u skladu s člankom 3.a Uvjeta 
zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica na razdoblje od pet godina. Ugovor se može 
produžiti. Zaposlenje će biti u funkcijskoj skupini IV. Podnositelji prijava trebaju imati na umu 
odredbu Pravilnika o osoblju EU-a prema kojoj svi novi članovi osoblja moraju uspješno odraditi 
probni rok.  

Daljnje informacije o uvjetima ugovora i rada potražite u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika 
Europskih zajednica, koji su dostupni na sljedećoj internetskoj stranici:  

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

Mjesto zaposlenja bit će u Stockholmu, gdje Centar obavlja svoje aktivnosti.  

Popis uspješnih kandidata 

Popis uspješnih kandidata može se izraditi i upotrebljavati za zapošljavanje ako se pojave slična 
slobodna radna mjesta. On će biti valjan do 31. prosinca iste godine kada je i rok za prijavu, a 
može se i produžiti. 

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

Da biste se prijavili, pošaljite popunjeni obrazac za prijavu na adresu 
Recruitment@ecdc.europa.eu, pri čemu u predmetu e-pošte trebate javno navesti 
referentnu oznaku slobodnog radnog mjesta i svoje prezime. 

Kako bi vaša prijava bila valjana, morate popuniti sve obvezne dijelove obrasca za 
prijavu koji treba biti podnesen u Word ili PDF formatu i po mogućnosti na 
engleskom jeziku4. Nepotpune prijave neće se smatrati valjanima. 

ECDC-ov obrazac za prijavu možete pronaći na našim internetskim stranicama: 
http://ecdc.europa.eu/hr/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Rok za podnošenje prijava i dodatne informacije u vezi sa statusom ovog postupka odabira, kao 
i važne informacije u vezi s postupkom zapošljavanja, navedene su na našim internetskim 
stranicama i dostupne putem gornje poveznice.  

Zbog velikog broja primljenih prijava, obavijest će dobiti samo kandidati odabrani za razgovor.  

                                                 

4 Ova obavijest o slobodnom radnom mjestu prevedena je na sva 24 službena jezika EU-a s izvornika na 
engleskom jeziku. Budući da je engleski jezik općenito jezik svakodnevnog rada u Agenciji, ECDC radije 
prima prijave na engleskom jeziku. 
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