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

Opis delovnega mesta 
Oseba na tem delovnem mestu bo prispevala k izvajanju enega od projektov centra ECDC z 
naslovom Pobuda EU za zdravstveno varnost (EU HSI), zlasti za krepitev zmogljivosti na 
področju delovne sile (MediPIET)1. 
 
Izbrani kandidat bo odgovoren vodji programa za štipendiranje v oddelku za usposabljanje na 
področju javnega zdravja znotraj enote za funkcije na področju javnega zdravja. 
 
Zadolžen bo predvsem za naslednja področja dela: 

• ocenjevanje potreb po usposabljanju štipendistov programa MediPIET in strokovnjakov 
v javnih zdravstvenih ustanovah mreže; 

• opredeljevanje učnih ciljev programa MediPIET, ki temeljijo na kompetencah; 
• oblikovanje in razvoj učnega načrta programa MediPIET in gradiva za usposabljanje za 

osebno, kombinirano in spletno učenje; 
• prispevanje k posodabljanju priročnika z učnim načrtom programa MediPIET in druge 

ključne tehnične dokumentacije; 
• vodenje sistema za upravljanje učenja MediPIET (spletna platforma), povezanega z 

virtualno akademijo centra ECDC; 
• podpora ukrepov v zvezi s komuniciranjem in prepoznavnostjo programa MediPIET, 

zlasti s pomočjo gradiva in avdiovizualnimi sredstvi; 
 
 
                                                                                                                         

 
1 MediPIET je program terenskega usposabljanja na področju epidemiologije, ki ga financira EU in zajema države nečlanice EU na 
območju Sredozemlja in Črnega morja. Več informacij je na voljo na spletišču centra ECDC: 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/new-eu-initiative-health-security-eu-neighbours 

Načrtovalec učnih programov (m/ž) 
Enota: Funkcije na področju javnega zdravja 
Sklic: ECDC/FGIV/2020/PHF-ID 
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• podpora izvajanju modulov štipendij programa MediPIET ter drugih dejavnosti 
usposabljanja in mrež, zlasti v državah zunaj EU; 

• po potrebi izvajanje vseh drugih nalog, povezanih z njegovim področjem dela. 

Zahtevane kvalifikacije in izkušnje 
A. Formalne zahteve 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje formalne zahteve: 
• zaključen vsaj triletni univerzitetni študij, potrjen z diplomo, in vsaj eno leto ustreznih 

delovnih izkušenj2; 
• zelo dobro znanje enega uradnega jezika EU in zadovoljivo znanje drugega uradnega 

jezika EU na stopnji, ki omogoča opravljanje delovnih nalog3; 
• državljanstvo ene od držav članic EU, Norveške, Islandije ali Lihtenštajna; 
• uživanje vseh državljanskih pravic4; 
• izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti glede služenja vojaškega roka; 
• osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog, in 
• fizična sposobnost za opravljanje nalog, povezanih z delovnim mestom. 

B. Merila za izbor 
V zvezi z delovnimi izkušnjami/znanjem in osebnostnimi lastnostmi/medosebnimi veščinami 
smo določili osnovna merila, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. 

Delovne izkušnje/znanje: 
• vsaj tri leta delovnih izkušenj (po opravljeni diplomi), pridobljenih na položajih, 

povezanih z opisom zadevnega delovnega mesta; 
• bogate in dokazane izkušnje pri pripravi učnega načrta, usposabljanju, poučevanju in 

spodbujanju učenja; 
• usposobljenost in izkušnje pri vzpostavljanju, upravljanju in vzdrževanju sistemov 

upravljanja učenja ter napredna uporaba programske opreme Microsoft Access in 
sistemov za upravljanje dokumentov; 

• odlično poznavanje teorije učenja in kognitivne znanosti, vključno s sposobnostjo razvoja 
prave strategije poučevanja in ustrezne strukture, za oblikovanje učinkovitih in poštenih 
metod ocenjevanja ter vsebine z informacijami, ki jih je mogoče uporabiti v resničnem 
svetu v okviru strokovnega področja delovanja centra ECDC; 

• odlično poznavanje multimedijskih vsebin za izbiro ustreznih multimedijev za poučevanje 
ter sestavo ustreznih izvodov in besedil ter zvočnega in video učnega gradiva; 

• izkušnje s projektnim upravljanjem spletnega učenja; 
• odlično pisno in ustno znanje angleškega jezika. 

 
 
                                                                                                                         

 
2 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. 
3 Kandidati z znanjem jezika, ki ni uradni jezik EU, ali katerih materni jezik je angleščina, morajo predložiti dokazilo o znanju 
drugega jezika (najmanj stopnja B1 ali več). 
4 Izbrani kandidat bo moral pred imenovanjem predložiti potrdilo o nekaznovanosti. 
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Osebnostne lastnosti/medosebne veščine: 
• odlične sposobnosti ustne in pisne komunikacije;; 
• sposobnost sodelovanja in vzpostavljanja tesnih delovnih odnosov; 
• sposobnost za prepoznavanje občutljivih vidikov v različnih mednarodnih partnerskih 

mrežah in organizacijah, kar se odraža v čutu za prepoznavanje stanja v organizaciji, 
situacijskem zavedanju in prilagodljivosti; 

• predanost in strast do učenja, novih tehnologij in inovacij; 
• zavezanost kakovosti in vestnemu opravljanju dela ter usmerjenost k zagotavljanju 

rezultatov; 
• sposobnost dela pod pritiskom in prevzemanja odgovornosti. 

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

Enake možnosti 
Center ECDC izvaja politiko enakih možnosti in spodbuja, da se prijavijo vsi kandidati, ki 
izpolnjujejo pogoje za prijavo in merila za izbor brez kakršnega koli razlikovanja na podlagi 
starosti, rase, političnega, filozofskega ali verskega prepričanja, spola ali spolne usmeritve ter 
ne glede na invalidnost. 

Imenovanje in pogoji za zaposlitev 
Kandidat bo izbran na podlagi ožjega seznama, ki ga bo direktorju predlagala izbirna komisija. 
Ta razpis prostega delovnega mesta je podlaga za oblikovanje predloga izbirne komisije. Od 
kandidatov se lahko zahteva, da opravljajo pisni preizkus. Kandidate opozarjamo, da je lahko 
ponudba za zaposlitev javno objavljena in da vključitev na ožji seznam ne zagotavlja 
zaposlitve. Ožji seznam kandidatov bo pripravljen na podlagi odprtega izbirnega postopka. 
Izbrani kandidat bo zaposlen kot pogodbeni uslužbenec v skladu s členom 3(a) Pogojev za 
zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije za obdobje štirih let glede na razpoložljivost 
projektnih finančnih sredstev. Imenovan bo v funkcionalno skupino IV. 
Kandidate opozarjamo na zahtevo iz Kadrovskih predpisov EU, da morajo vsi novo zaposleni 
uspešno opraviti poskusno dobo. 
Za več informacij o pogodbenih in delovnih pogojih glejte Pogoje za zaposlitev drugih 
uslužbencev Evropske unije, ki so na voljo na spletnem naslovu: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Kraj zaposlitve je Stockholm, kjer je sedež dejavnosti centra ECDC. 

Rezervni seznam 
Rezervni seznam se lahko oblikuje in uporabi za zaposlovanje, če se v prihodnosti pojavijo 
podobna prosta delovna mesta, vključno s tistimi z drugačnimi pogodbenimi obdobji, npr. 
zaradi časovno omejenega financiranja. Veljal bo do 31. decembra istega leta, kot je rok za 
prijavo, njegova veljavnost pa se lahko podaljša. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Postopek prijave 
Za prijavo pošljite izpolnjen prijavni obrazec na elektronski naslov 
Recruitment@ecdc.europa.eu ter v zadevi elektronskega sporočila jasno navedite 
sklic prostega delovnega mesta, na katerega se prijavljate, in svoj priimek. 
Veljavne bodo samo prijave, v katerih bodo izpolnjeni vsi zahtevani razdelki 
prijavnega obrazca, ki ga morate poslati v obliki dokumenta Word ali PDF in po 
možnosti v angleščini5. Vse nepopolne prijave bomo obravnavali kot neveljavne. 
Prijavni obrazec centra ECDC je na voljo na našem spletišču na naslovu: 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Rok za oddajo prijav in več informacij o statusu 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 tega razpisa prostega delovnega mesta je objavljen v angleškem jeziku in preveden v vse druge uradne jezike EU. Ker 
vsakodnevne dejavnosti centra na splošno potekajo v angleščini, je zaželeno, da prijavo pošljete v angleščini. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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