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Meddelande om ledig tjänst: Enterprise Architect 
Enhet: Enheten för informations- och kommunikationsteknik 

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

 

Härmed utlyses ovanstående tjänst som tillfälligt anställd vid Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 

Arbetsbeskrivning 
IKT-enheten vid ECDC söker en företagsarkitekt inom it-området (IT-EA) med ansvar för 
företagstillämpningar och Infrastructure Enterprise Architecture (EA) och för att bidra till 
förvaltningen av Corporate Enterprise Architecture. 

Den som får tjänsten kommer att vara underställd enhetschefen för IKT. 

Han eller hon kommer framför allt att ansvara för följande arbetsområden: 

• Tillsammans med Enterprise Architecture-gruppen införa EA inom ECDC. 

• Skapa goda relationer inom Corporate Enterprise Architecture-gruppen (EAT), som består av 
företags-, informations- och it-företagsarkitekter) och med verksamheterna inom ECDC. 

• Vid behov samarbeta med berörda generaldirektorat inom kommissionen och andra externa 
intressenter. 

• Vara ansvarig och fungera som kontaktperson för IT-EA, öka medvetenheten och dela med 
sig av kunskaper på området. 

• Utarbeta beslut om strategier, policyer, mål, processer och verktyg för IT-EA, eftersträva 
anpassning till dessa från EAT och bidra till utarbetandet av strategiska beslut för Business 
EA och Information EA. 

• Underhålla och dokumentera befintlig IT-EA i enlighet med kvalitetsmål. 

• Se över befintlig IT-EA genom att identifiera och föreslå förbättringsområden, utforma och 
dokumentera framtida IT-EA i enlighet med relevanta kvalitetsprinciper. 

• Analysera brister, föreslå planer och färdplaner för omvandlingsprojekt inom IT-EA. 

• Fastställa strategier, policyer och designprinciper för IT-EA i enlighet med intressenternas 
vision och mål och se till att tillämpningar och infrastrukturer är ändamålsenliga, 
driftskompatibla, omvandlingsbara, säkra och ger bästa möjliga valuta för pengarna. 
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• Regelbundet undersöka ny teknik och bästa praxis inom it-branschen, däribland användning 
av it inom jämförbara organisationer. 

• Bidra till utvecklingen av verksamhetens it-strategi. 

• Vägleda verksamhetens it-arkitekter, dvs. lösningsarkitekter, affärsanalytiker och 
systemingenjörer. 

• Genomföra bästa praxis för IT-EA i samarbete med EA-gruppen. 

• Se till så att intressenterna är delaktiga och insatta i frågor kopplade till utveckling av EA. 

• Leda granskningar av lösningsarkitektur och säkerställa att nyheter på området effektivt 
överensstämmer med principerna för EA. 

• Bidra till styrkommittéerna för it-portföljen. 

Kvalifikationer och erfarenhet 
A. Formella krav 

För att betraktas som behörig måste du uppfylla följande formella krav: 

• Avslutad universitetsutbildning, styrkt med examensbevis, som med normal studietakt 
kräver minst fyra år, eller avslutad universitetsutbildning, styrkt med examensbevis, som 
med normal studietakt kräver minst tre år, plus minst ett års relevant yrkeserfarenhet1. 

• Minst nio års yrkeserfarenhet2 (efter avlagd examen). 

• Fördjupade kunskaper i ett av unionens språk och sådana tillfredsställande kunskaper i 
ett annat av unionens språk som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna3 

• Vara medborgare i en av EU:s medlemsstater eller Norge, Island eller Liechtenstein. 

• Åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter4. 

• Ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning. 

• Uppfylla de skötsamhetskrav som ställs för tjänsteutövningen. 

• Uppfylla kraven på fysisk lämplighet för tjänsteutövningen. 

 

B. Uttagningskriterier 

Vi har fastställt nödvändiga kriterier i fråga om yrkeserfarenhet och personliga egenskaper/social 
kompetens som en person måste uppfylla för att vara behörig att söka denna tjänst: 

                                                 

1 Endast examensbevis och intyg som har utfärdats i EU:s medlemsstater eller omfattas av ett intyg om likvärdig utbildning som 
utfärdats av myndigheterna i dessa medlemsstater beaktas. 

2 Obligatorisk militärtjänstgöring beaktas alltid.  

3 För att vara berättigad till befordran genom årligt befordringsförfarande ska personalen dessutom ha förmåga att arbeta på ett 
tredje EU-språk, i enlighet med tillämpliga tjänsteföreskrifter och genomförandebestämmelser.  

4 Innan tillsättningen ombes utvald sökande att tillhandahålla utdrag ur belastningsregistret för att visa att han eller hon är ostraffad. 
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Yrkeserfarenhet/kunskaper: 

• Minst fem års yrkeserfarenhet inom EA-förvaltning, däribland utformning av information 
om affärsvyer och affärsprocesser, tillämpningar, it-säkerhet och infrastruktur med fokus 
på IT-EA för olika arbetsgivare. 

• Minst fyra års universitetsstudier i datavetenskap, informationsteknik, 
ingenjörsvetenskap eller liknande. 

• Styrkt teknisk bakgrund inom både intern och extern utvecklingsintegrering av program 
av typen Commercial off-the-shelf (COTS) inom alla skikt, samt tjänsteorienterad 
arkitektur.  

• Styrkt erfarenhet av utveckling, styrning och ledning av Enterprise Architect Blueprint, 
Enterprise-Wide Optimization (EWO) av IT-EA. 

• Praktisk erfarenhet av EA-omvandlingar på organisationer samt kompetens inom 
ledarskap och förändringshantering. 

• Goda kunskaper om relevanta ramverk för företagsarkitektur, såsom TOGAF (i första 
hand) eller Zachman, ingående kunskaper om arkitekturens disciplin, processer, koncept 
och bästa praxis. 

• Stor erfarenhet av att utveckla strategiska resonemang och strategisk rådgivning. 

• Utmärkta kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga. 

Personliga egenskaper/social kompetens:  

• Serviceinriktad, ansvarstagande och proaktiv.  

• Flexibel och stresstålig. 

• Förmåga att analysera komplex information från ett brett urval källor, sammanfatta och 
föreslå praktiska rekommendationer, strategier och planer. 

• Analytiskt, strukturerat och metoddrivet arbetssätt med fokus på detaljer. 

• God lyssnare och förhandlare med förmåga att samarbeta i grupp. 

• Förmåga att omvandla verksamhetsstrategi och verksamhetsbehov till it-arkitekturens 
krav. 

• Förmåga att skapa personlig trovärdighet genom att kommunicera på ett öppet sätt, 
vara taktfull och diplomatisk. 

Vi har även fastställt erfarenheter och färdigheter som är meriterande för denna tjänst: 

• Relevant yrkesexamen (exempelvis TOGAF 9-certifiering, RM-ODP, Zachman 
Framework, C4ISR eller motsvarande, Microsoft professional-certifiering, Java-
certifierad Enterprise Architect (SCEA) för Java platform, IBM professional, Oracle 
professional, ISM-certifieringar). 

• Erfarenhet av datalager, stordata, omvärldsbevakning, geografiska informationssystem, 
molntjänster. 

• Praktisk erfarenhet av CASE-verktyg för att dokumentera arkitekturdesign (såsom Sparx 
EA eller motsvarande) och modelleringsstandarder (Archimate, BPMN, UML osv.). 

• Förståelse för branschtrender inom it och färdplaner för produkter samt utveckling och 
projektledningsprocesser och metoder, erfarenhet av teknikbevakning. 

• Erfarenhet av Disciplined Agile Delivery Lifecycle och/eller Disciplined Agile Delivery Lean 
Lifecycle och/eller Lean Continuous Delivery Lifecycle. 
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Beroende på hur många ansökningar som tas emot kan uttagningskommittén komma att 
tillämpa strängare krav inom ramen för ovannämnda uttagningskriterier. 

Utnämning och anställningsvillkor 
Den som får tjänsten utnämns efter att uttagningskommittén utarbetat ett förslag till slutlista 
över godkända sökande som överlämnats till direktören. Det här meddelandet om ledig tjänst 
utgör underlag för uttagningskommitténs förslag. De sökande kan komma att ombes genomgå 
skriftliga prov. De sökande bör observera att förslaget kan komma att offentliggöras och att en 
plats på slutlistan över godkända sökande inte är en garanti för anställning. Slutlistan över 
godkända sökande kommer att upprättas efter ett öppet uttagningsförfarande. 

Utvald sökande anställs som tillfälligt anställd enligt artikel 2 f i anställningsvillkoren för övriga 
anställda inom EU för en period om fem år som kan komma att förlängas. Tjänsten i fråga tillhör 
lönegrad AD 8. 

Observera att all ny personal enligt tjänsteföreskrifterna ska fullgöra en provanställningsperiod. 

För ytterligare information om anställnings- och arbetsvillkor hänvisas till anställningsvillkoren 
för övriga anställda inom EU, som nås via följande länk: 

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

Anställningsorten är Stockholm där centrumets huvudkontor för verksamheten är beläget. 

Reservlista 

En reservlista kan komma att upprättas och användas vid rekrytering om liknande tjänster blir 
lediga. Listan är giltig fram till den 31 december samma år som ansökningstiden löper ut och 
giltighetstiden kan komma att förlängas. 

Ansökningsförfarande 

För att söka tjänsten skickar du en ifylld ansökan till Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Ange tjänstens referensnummer och ditt efternamn i e-postmeddelandets 
ärenderad. 

För att din ansökan ska betraktas som giltig måste du fylla i alla obligatoriska fält i 
ansökningsformuläret, som ska lämnas in i Word- eller PDF-format och helst på 
engelska5 Ofullständiga ansökningar betraktas som ogiltiga. 

ECDC:s ansökningsformulär finns på vår webbplats: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Information om sista ansökningsdag och ytterligare uppgifter om status i uttagningsförfarandet 
samt viktig information om rekryteringsprocessen finns på vår webbplats som du når via 
ovanstående länk. 

                                                 

5 Det här meddelandet om ledig tjänst har översatts från engelska till alla 24 officiella EU-språk. Eftersom myndighetens 
verksamhetsspråk är engelska föredrar ECDC att ta emot ansökningar på engelska. 

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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På grund av det stora antalet ansökningar som tas emot kommer endast de sökande som väljs 
ut till intervju att kontaktas. 
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