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Voľné pracovné miesto: Podnikový architekt 
Oddelenie: Informačné a komunikačné technológie 

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

 

Týmto vyzývame uchádzačov na predkladanie žiadostí o uvedené pracovné miesto dočasného 
zamestnanca v Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). 

Náplň práce 
Oddelenie informačných a komunikačných technológií (ICT) hľadá podnikového architekta 
informačných technológií (IT-EA), ktorý bude zodpovedný za podnikovú aplikáciu a 
infraštruktúrnu podnikovú architektúru (EA) a bude prispievať k správe podnikovej EA. 

Zamestnanec na tomto pracovnom mieste spadá pod vedúceho oddelenia ICT. 

Bude zodpovedný najmä za tieto pracovné oblasti: 

• zavádzať postupy EA v ECDC spolu s tímom podnikovej architektúry, 

• budovať vzťahy v rámci tímu podnikovej architektúry (EAT) spoločnosti – ktorý pozostáva z 
obchodných, informačných a IT podnikových architektov – a s oddeleniami v ECDC, 

• komunikovať s príslušnými DG v Komisii a inými externými zainteresovanými stranami podľa 
potreby, 

• predstavovať zástupcu a ústredný kontakt pre IT-EA, zvyšovať povedomie a zdieľať 
vedomosti, 

• pripravovať rozhodnutia v oblasti stratégií, zásad, cieľov, procesov a nástrojov IT-EA, 
zabezpečovať súlad s EAT a prispievať k príprave strategických rozhodnutí o obchodných EA 
a informačných EA, 

• spravovať a dokumentovať aktuálnu IT EA v súlade s cieľmi v oblasti kvality, 

• revidovať aktuálnu IT EA identifikovaním a navrhovaním oblastí na zdokonalenie, navrhovať 
a dokumentovať plánovanú IT EA v súlade s relevantnými princípmi kvality, 

• analyzovať nedostatky, navrhovať plány a postupy pre projekty transformácie IT-EA, 

• definovať stratégie, zásady a princípy dizajnu IT-EA v súlade s víziami a cieľmi 
zainteresovaných strán takým spôsobom, aby boli aplikácie a infraštruktúry vhodné na svoj 
účel, aby umožňovali spoluprácu, transformáciu, zabezpečenie a najlepšiu možnú hodnotu za 
peniaze, 
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• vykonávať pravidelné sledovanie nových technológií a osvedčených postupov v oblasti IT 
vrátane využívania postupov IT v porovnateľných organizáciách, 

• prispievať k vývoju podnikovej IT stratégie, 

• usmerňovať korporátnych dizajnérov IT architektúry, ktorí pozostávajú z architektov riešení, 
obchodných analytikov a systémových inžinierov, 

• presadzovať osvedčené postupy v oblasti IT-EA v spolupráci s tímom EA, 

• zabezpečovať angažovanosť a informovanosť zainteresovaných strán vo veciach vývoja EA, 

• predsedať revíziám architektúry riešení a zabezpečiť, aby boli zmeny v súlade s princípmi EA, 

• prispievať k činnosti komisií pre riadenie IT portfólia. 

Požadovaná kvalifikácia a pracovné skúsenosti 
A. Formálne požiadavky 

Aby ste boli oprávneným uchádzačom, musíte spĺňať súbor formálnych požiadaviek. Ide o tieto 
požiadavky: 

• úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená 
diplomom, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia najmenej štyri roky, alebo úroveň 
vzdelania, ktorá zodpovedá ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčená diplomom, 
a príslušné odborné skúsenosti v trvaní aspoň jedného roka, ak je bežná lehota 
vysokoškolského štúdia aspoň tri roky1, 

• aspoň 9 rokov odborných skúseností2 (po udelení diplomu), 

• dôkladná znalosť jedného z jazykov Spoločenstiev a dostatočná znalosť iného jazyka 
Spoločenstiev v rozsahu potrebnom na plnenie si povinností3, 

• štátna príslušnosť jedného z členských štátov EÚ alebo Nórska, Islandu alebo 
Lichtenštajnska, 

• mať všetky práva občana4, 

• mať splnené všetky povinnosti uložené príslušnými zákonmi o vojenskej službe, 

• spĺňať charakterové požiadavky na výkon príslušných povinností a 

• byť fyzicky spôsobilý na plnenie povinností spojených s touto funkciou. 

 

                                                 

1 do úvahy sa vezmú len diplomy a osvedčenia, ktoré boli vydané v členských štátoch EÚ alebo ku ktorým existujú osvedčenia 
o rovnocennosti vydané orgánmi v uvedených členských štátoch, 

2 do úvahy sa vždy berie povinná vojenská služba,  

3 aby mali zamestnanci nárok na povýšenie v rámci každoročného postupu povyšovania, musia mať navyše pracovnú znalosť 
tretieho jazyka EÚ, ako je opísané v platnom služobnom poriadku a implementačných pravidlách,  

4 pred menovaním bude úspešný uchádzač vyzvaný, aby predložil výpis z registra trestov a bol/-a bez trestného záznamu. 
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B. Kritériá výberu 

Na splnenie kvalifikačných predpokladov na toto pracovné miesto boli určené základné kritériá 
týkajúce sa odborných skúseností a osobných vlastností/interpersonálnych zručností. Patria sem: 

Odborné skúsenosti/znalosti: 

• minimálne 5 rokov profesionálnej praxi v oblasti správy EA vrátane celopodnikového 
návrhu obchodných prehľadov a informácií o procesoch, aplikácií, zabezpečenia a 
infraštruktúry IT so zameraním na IT EA pre rôznych zamestnávateľov, 

• univerzitné vzdelanie v oblasti informatiky, informačných technológií, inžinierstva alebo 
iných súvisiacich oblastiach trvajúce minimálne štyri roky, 

• preukázaná technická prax v oblasti internej aj externej integrácie vývoja komerčných 
štandardných aplikácií v rámci všetkých vrstiev a v oblasti prostredí architektúry 
zameranej na služby (Service Oriented Architecture - SOA), 

• preukázaná prax v oblasti vývoja, riadenia a správy návrhov EA a celopodnikovej 
optimalizácie IT EA, 

• praktické skúsenosti s transformáciou EA v organizáciách, zručnosti v oblasti vedenia a 
správy zmien, 

• hlboké znalosti relevantných architektonických rámcov, ako je napríklad TOGAF 
(preferovaný) alebo Zachman, hlboké vedomosti v oblasti architektúry, procesov, 
konceptov a osvedčených postupov, 

• dobré skúsenosti v oblasti vývoja strategickej argumentácie a poradenstva, 

• vynikajúca znalosť anglického jazyka slovom aj písmom. 

Osobné vlastnosti/interpersonálne zručnosti:  

• zameranie na služby, silný zmysel pre zodpovednosť a aktívny prístup,  

• flexibilita a schopnosť pracovať pod tlakom, 

• schopnosť analyzovať komplexné informácie z rôznych zdrojov, sumarizovať ich a 
navrhnúť praktické odporúčania, stratégie a plány, 

• analytický, podrobný prístup založený na metódach so silným dôrazom na detaily, 

• výborné schopnosti v oblasti počúvania a vyjednávania a schopnosť pracovať v tíme, 

• schopnosť premeniť obchodnú stratégiu/potreby na požiadavky IT infraštruktúry, 

• schopnosť vybudovať si osobnú dôveryhodnosť, používať otvorenú komunikáciu, 
taktnosť a diplomaciu. 

Určili sme tiež skúsenosti a zručnosti, ktoré sú pre toto pracovné miesto výhodou. Patria sem: 

• relevantné profesionálne kvalifikácie (napr. certifikácia TOGAF 9, RM-ODP, Zachman 
Framework, C4ISR alebo ekvivalentná, profesionálna certifikácia od spoločnosti 
Microsoft, certifikácia Java Certified Enterprise architect (SCEA) pre platformu Java, 
certifikácia IBM professional, Oracle professional, certifikáty ISM), 

• skúsenosti s technológiami dátového skladu, oblasťou Business Intelligence, systémami 
geografických údajov, cloudovými riešeniami, 

• praktické skúsenosti s architektonickými nástrojmi CASE na dokumentáciu 
architektonických návrhov (napr. Sparx EA alebo ekvivalentné) a s modelovacími 
štandardmi (Archimate, BPMN, UML a pod.), 
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• pochopenie trendov v oblasti IT a produktových plánov spolu s procesmi a metódami 
vývoja a správy projektov, skúsenosti so sledovaním technológií, 

• skúsenosti so systémom Disciplined Agile Delivery Lifecycle alebo Disciplined Agile 
Delivery Lean Lifecycle alebo Lean Continuous Delivery Lifecycle, 

v závislosti od počtu doručených žiadostí môže výberová komisia uplatniť prísnejšie požiadavky 
v rámci uvedených kritérií výberu. 

Vymenovanie a podmienky zamestnania 
Zamestnanec bude vymenovaný na základe užšieho zoznamu, ktorý výberová komisia predloží 
riaditeľovi. Pri zostavovaní návrhu zoznamu vychádza výberová komisia z tohto oznámenia o 
voľnom pracovnom mieste. Uchádzači môžu byť požiadaní, aby absolvovali písomné testy. 
Uchádzačov upozorňujeme, že návrh zoznamu môže byť zverejnený a že zaradenie do užšieho 
zoznamu nezaručuje prijatie do zamestnania. Užší zoznam uchádzačov bude vytvorený na 
základe otvoreného výberového konania. 

Úspešný uchádzač bude prijatý ako dočasný zamestnanec podľa článku 2 písm. f) Podmienok 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie na obdobie piatich rokov, ktoré možno 
obnoviť. Vymenovanie sa uskutoční v platovej triede AD 8 

Upozorňujeme uchádzačov, že podľa služobného poriadku EÚ, musia všetci noví zamestnanci 
úspešne absolvovať skúšobnú dobu. 

Ďalšie informácie o zmluvných a pracovných podmienkach sú uvedené v Podmienkach 
zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, ktoré sú k dispozícii na tejto adrese: 

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

Miestom výkonu bude Štokholm, kde pôsobí centrum. 

Rezervný zoznam 

Môže byť vytvorený rezervný zoznam, ktorý sa použije pre nábor, ak by vznikli podobné voľné 
pracovné miesta. Bude platný do 31. decembra toho istého roku, ako bol termín uzávierky na 
podanie žiadostí, a jeho platnosť môže byť predĺžená. 

Postup pri podávaní žiadosti 

Ak sa chcete uchádzať o toto pracovné miesto, pošlite vyplnenú žiadosť na adresu 
Recruitment@ecdc.europa.eu a v predmete e-mailu jasne uveďte referenčnú značku 
pracovného miesta a svoje priezvisko. 

Aby bola vaša žiadosť platná, musíte vyplniť všetky potrebné časti formulára 
žiadosti, ktorý treba predložiť vo formáte Word alebo PDF a pokiaľ možno 
v anglickom jazyku5. Neúplné žiadosti sa budú považovať za neplatné. 

Formulár žiadosti centra ECDC sa nachádza na našom webovom sídle: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

                                                 

5 Toto oznámenie o voľnom pracovnom mieste bolo preložené do 24 úradných jazykov EÚ z originálu v anglickom jazyku. Keďže 
centrum ECDC používa ako pracovný jazyk vo všeobecnosti angličtinu, uprednostňuje, aby boli žiadosti podané v anglickom jazyku. 

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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Dátum uzávierky predkladania žiadostí a ďalšie informácie o stave tohto výberového konania, 
ako aj dôležité informácie o náborovom procese sa uvádzajú na našom webovom sídle, na ktoré 
sa dostanete pomocou uvedeného odkazu. 

Z dôvodu veľkého počtu doručených žiadostí budeme informovať len uchádzačov vybraných na 
pohovor. 
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