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Prosto delovno mesto: Uradnik za korporativno arhitekturo 
Enota: Enota za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo 

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

 

Sprejemamo prijave za navedeno prosto delovno mesto začasnega uslužbenca v Evropskem 
centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). 

Opis delovnega mesta 
Enota IKT centra ECDC išče uradnika za korporativno arhitekturo informacijske tehnologije 
(Information Technologies Enterprise Architect – IT-EA), odgovornega za korporativne aplikacije 
in infrastrukturno korporativno arhitekturo ter za prispevanje k upravljanju korporativne 
arhitekture v organizaciji. 

Zaposleni bo poročal vodji enote IKT. 

Zlasti bo odgovoren za naslednja področja dela: 

• postopno uvajanje praktičnih vidikov korporativne arhitekture v center ECDC v sodelovanju s 
skupino za korporativno arhitekturo; 

• vzpostavljanje vezi v skupini centra za korporativno arhitekturo (EAT), ki jo sestavljajo 
uradniki za poslovno, informacijsko in informacijsko-tehnološko korporativno arhitekturo, ter 
z oddelki centra ECDC; 

• po potrebi sodelovanje z zadevnim generalnim direktoratom Komisije in drugimi zunanjimi 
deležniki; 

• opravljanje vloge skrbnika in informacijske točke za IT-EA, ozaveščanje in izmenjava znanja; 

• priprava sklepov o strategijah, politikah, ciljih, procesih in orodjih IT-EA, usklajevanje s 
skupino EAT ter prispevanje k pripravi strateških odločitev o poslovni in informacijski 
korporativni arhitekturi; 

• vzdrževanje in dokumentiranje korporativne arhitekture IT „v obliki, kot je bila ustvarjena“ v 
skladu s cilji glede kakovosti; 

• preučevanje korporativne arhitekture IT „v obliki, kot je bila ustvarjena“ z opredelitvijo in 
predlaganjem področij za izboljšave; zasnova in dokumentiranje prihodnje korporativne 
arhitekture IT v skladu z ustreznimi načeli kakovosti; 

• analiziranje vrzeli in predlaganje načrtov za projekte preoblikovanja korporativne arhitekture 
IT; 
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• določanje strategij in politik v zvezi s korporativno arhitekturo IT ter oblikovanje načel v skladu 
z vizijo in cilji deležnikov, da aplikacije in infrastruktura ustrezajo svojemu namenu, so 
interoperabilni, jih je mogoče preoblikovati, so varni in cenovno najugodnejši; 

• redno spremljanje panožnega razvoja uveljavljajočih se tehnologij in dobrih praks v sektorju 
IT, vključno z uporabo IT v primerljivih organizacijah; 

• prispevanje k razvoju korporativne strategije IT; 

• usmerjanje razvijalcev korporativne arhitekture IT, ki jih sestavljajo arhitekti rešitev, poslovni 
analitiki in sistemski inženirji; 

• izvajanje dobrih praks IT-EA v sodelovanju s skupino za korporativno arhitekturo; 

• zagotavljanje vključenosti deležnikov in njihove obveščenosti o zadevah v zvezi z razvojem 
korporativne arhitekture; 

• vodenje pregledov arhitekture rešitev in zagotavljanje, da so nove razvojne spremembe 
dejansko v skladu z načeli korporativne arhitekture; 

• prispevanje k delu usmerjevalnih odborov za portfelj IT. 

Zahtevane kvalifikacije in izkušnje 
A. Formalne zahteve 

Upravičeni kandidat mora izpolnjevati vrsto formalnih zahtev. Te so: 

• stopnja izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu 
študiju, ki običajno traja štiri leta ali več, ali stopnja izobrazbe, ki ustreza z diplomo 
potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, ter ustrezne vsaj enoletne delovne 
izkušnje, če študij običajno traja vsaj tri leta1; 

• vsaj devet let delovnih izkušenj2 (po opravljeni diplomi); 

• zelo dobro znanje enega jezika Skupnosti in zadovoljivo znanje drugega jezika Skupnosti 
na stopnji, ki mu omogoča opravljanje nalog3; 

• državljanstvo države članice EU, Norveške, Islandije ali Lihtenštajna; 

• uživanje vseh državljanskih pravic4; 

• izpolnjevanje vseh veljavnih zakonskih obveznosti glede služenja vojaškega roka; 

• osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog, in 

• fizična pripravljenost za opravljanje nalog, povezanih z delovnim mestom. 

                                                 

1 Upoštevajo se samo diplome in spričevala, ki so bili podeljeni v državah članicah EU ali za katere so organi v navedenih državah 
članicah izdali potrdila o enakovrednosti. 

2 Vedno se upošteva obveznost služenja vojaškega roka.  

3 Poleg tega morajo imeti člani osebja za izpolnitev pogojev za napredovanje v letnem napredovalnem obdobju praktično znanje 
tretjega jezika EU, kot je navedeno v ustreznih kadrovskih predpisih in izvedbenih pravilih.  

4 Izbrani kandidat bo moral pred imenovanjem predložiti potrdilo o nekaznovanosti. 
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B. Izbirna merila 

Določili smo bistvena merila v zvezi z delovnimi izkušnjami in osebnostnimi 
lastnostmi/medosebnimi veščinami, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. To so: 

Delovne izkušnje/znanje: 

• vsaj pet let delovnih izkušenj z upravljanjem korporativne arhitekture, vključno z zasnovo 
poslovnih stališč in informacij o procesih na ravni organizacije, aplikacij, varnosti in 
infrastrukture IT z glavnim poudarkom na korporativni arhitekturi IT (IT-EA) za različne 
delodajalce; 

• vsaj štiriletni univerzitetni študij računalništva, informacijske tehnologije, strojništva ali 
drugih povezanih področij; 

• dokazano tehnično znanje na področju razvojne integracije standardnih komercialnih 
aplikacij – notranje in tiste, oddane zunanjim izvajalcem – na vseh ravneh ter izkušnje z 
okolji v storitve usmerjene arhitekture (SOA); 

• dokazane izkušnje z razvojem, vodenjem in upravljanjem načrta korporativne 
arhitekture ter optimizacijo korporativne arhitekture IT na ravni organizacije; 

• praktične izkušnje s preoblikovanjem korporativne arhitekture v organizacijah ter 
vodstvene spretnosti in spretnosti obvladovanja sprememb; 

• temeljito poznavanje ustreznih arhitekturnih okvirov, kot sta TOGAF (prednostna) ali 
Zachman; poglobljeno poznavanje discipline, procesov, konceptov in dobrih praks, 
povezanih z arhitekturo; 

• dobre izkušnje z razvojem strateškega sklepanja in svetovanja; 

• odlično pisno in ustno znanje angleškega jezika. 

Osebnostne lastnosti/medosebne veščine:  

• delovanje v interesu službe, velik čut za odgovornost in proaktiven odnos;  

• prožnost in sposobnost dela pod pritiskom; 

• sposobnost analiziranja kompleksnih informacij iz najrazličnejših virov ter priprave 
povzetkov praktičnih priporočil, strategij in načrtov ter predlogov zanje; 

• analitičen, strukturiran in sistematičen pristop z visoko stopnjo natančnosti pri delu; 

• odlične spretnosti poslušanja in pogajalske spretnosti ter sposobnost dela v skupini; 

• sposobnost preoblikovanja poslovne strategije/potreb v zahteve arhitekture IT; 

• sposobnost vzpostavitve osebne verodostojnosti z odprto komunikacijo, vljudnostjo in 
diplomatstvom. 

Opredelili smo tudi izkušnje, znanje in spretnosti, ki so koristni z vidika tega delovnega mesta. 
To so: 

• ustrezna strokovna usposobljenost (npr. potrdilo TOGAF 9, RM-ODP, Zachmanov okvir, 
C4ISR ali enakovredno potrdilo; strokovno potrdilo Microsoft, Java Certified Enterprise 
Architect (SCEA) za platformo Java, strokovnjak za IBM, strokovnjak za Oracle, potrdila 
ISM); 

• izkušnje s podatkovnimi skladišči, velikimi podatki, poslovnimi informacijami, 
geografskimi informacijskimi sistemi, računalništvom v oblaku; 
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• praktične izkušnje z arhitekturnimi orodji CASE za dokumentiranje arhitekturnih modelov 
(kot so Sparx EA ali enakovredni modeli) in standardov modeliranja (Archimate, BPMN, 
UML itd.); 

• poznavanje trendov in načrtov produktov v sektorju IT skupaj s postopki in 
metodologijami razvoja in vodenja projektov; izkušnje s spremljanjem tehnološkega 
razvoja; 

• izkušnje z okviri Disciplined Agile Delivery Lifecycle in/ali Disciplined Agile Delivery Lean 
Lifecycle in/ali Lean Continuous Delivery Lifecycle. 

Izbirna komisija lahko glede na število prejetih prijav v okviru navedenih meril za izbor uporabi 
strožje zahteve. 

Zaposlitev in pogoji za zaposlitev 
Zaposleni bo izbran na podlagi ožjega seznama, ki ga bo direktorju predlagala izbirna komisija.  
Ta objava prostega delovnega mesta je podlaga za oblikovanje predloga izbirne komisije. Od 
kandidatov se lahko zahteva, naj opravljajo pisni preizkus. Kandidate opozarjamo, da se lahko 
predlog javno objavi in da vključitev na ožji seznam ne zagotavlja zaposlitve.Ožji seznam 
kandidatov bo pripravljen na podlagi odprtega izbirnega postopka. 

Uspešni kandidat bo zaposlen kot začasni uslužbenec v skladu s členom 2(f) Pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja. 
Uspešni kandidat bo imenovan v razred AD 8. 

Kandidate opozarjamo na zahtevo v okviru kadrovskih predpisov EU, da morajo vsi novi zaposleni 
uspešno opraviti poskusno dobo. 

Za več informacij o pogodbenih in delovnih pogojih glej Pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev 
Evropske unije, ki so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: 

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

Kraj zaposlitve je Stockholm, kjer je sedež dejavnosti centra. 

Rezervni seznam 

Sestavi se lahko rezervni seznam, ki se lahko uporabi kot podlaga za zaposlovanje, če se bodo 
pojavila podobna prosta delovna mesta. Veljal bo do 31. decembra leta roka za prijavo, njegova 
veljavnost pa se lahko podaljša. 

Postopek za prijavo 

Za prijavo pošljite izpolnjen prijavni obrazec na elektronski naslov 
Recruitment@ecdc.europa.eu ter v zadevi elektronskega sporočila jasno navedite 
delovno mesto, na katero se prijavljate, in svoj priimek. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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Veljavne bodo prijave, v katerih bodo izpolnjeni vsi zahtevani oddelki prijavnega 
obrazca, ki ga morate poslati v obliki Word ali PDF in po možnosti v angleščini5. Vse 
nepopolne prijave bodo obravnavane kot neveljavne. 

Prijavni obrazec ECDC je na voljo na našem spletišču na naslovu: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Rok za predložitev prijav in nadaljnje informacije glede faze tega izbirnega postopka ter 
pomembne informacije o postopku zaposlitve so na voljo na našem spletišču na zgornji povezavi. 

Zaradi velikega števila prejetih prijav bodo obveščeni samo kandidati, ki bodo povabljeni na 
razgovor. 

                                                 

5 Izvirnik te objave prostega delovnega mesta v angleškem jeziku je bil preveden v vseh 24 uradnih jezikov EU. Ker vsakodnevne 
dejavnosti agencije na splošno potekajo v angleščini, je zaželeno, da centru ECDC pošljete prijavo v angleščini. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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