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Uzaicinājums iesniegt pieteikumus norādītajam līgumdarbinieka amatam Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centrā (ECDC). 

Amata apraksts 
ECDC plāno pieņemt vienu darbinieku iepriekšminētajai vakancei. ECDC arī vēlas izveidot 
kandidātu rezerves sarakstu, ko varētu izmantot turpmākām vakancēm šajā jomā. 
Darbinieks atskaitīsies Zinātnisko metožu un standartu nodaļas Zinātniskā procesa un metožu 
vienības vadītājam. 
Darbinieks būs atbildīgs(-a) galvenokārt par šādām darba jomām: 
• izpratnes par katru zināšanu jomu un tās kontekstu (problēmām un iespējām u. tml.) 

attīstīšana un uzturēšana, izmantojot dialogu ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām 
personām; 

• zināšanu kartēšanas pasākumu vadīšana, lai izprastu zināšanu plūsmas un šķēršļus; 
• zināšanu aktīvu un zināšanu trūkumu apzināšana un novērtēšana; 
• zināšanu apmaiņas veicināšana, veidojot saikni starp cilvēkiem strukturētā dialoga 

procesos; zināšanu apmaiņas un līdzradīšanas veicināšana, izmantojot sarunas un 
mijiedarbību starp indivīdiem un komandām katrā zināšanu jomā;  

• strukturēta zināšanu pārvaldības dialoga procesu, piemēram, līdzbiedru palīdzības, gūtās 
pieredzes, zināšanu pārņemšanas, pārskatu pirms un pēc rīcības, prakses kopienu un 
stāstījumu par panākumiem vadīšana un administrēšana; 

• iesaistīšanās un līdzdalības prakses kopienās izveidošanas, pārvaldības un uzturēšanas 
atbalstīšana; 

• jomas zināšanu un mācību rezultātu nodrošināšana attiecīgu dokumentētu zināšanu 
aktīvu (piemēram, pamatnostādņu, kontrolsarakstu, gūto atziņu, procesu u. tml.) veidā; 

• zināšanu aktīvu periodiskas pārskatīšanas, atjaunošanas, uzturēšanas un pieejamības 
lietotājiem nodrošināšana; 

Zināšanu pārvaldības speciālists 
Struktūrvienība: Zinātnisko metožu un standartu nodaļa 
Atsauce: ECDC/FGIV/2022/SMS-KMO 
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• kultūras, kur tiek novērtētas zināšanas, kur zināšanu apmaiņa un zināšanu meklēšana ir 
ierasta prakse, ieviešanas atbalstīšana; 

• zināšanu pārvaldības procesu efektīvas integrēšanas uzņēmējdarbības un projektu 
procesos nodrošināšana; 

• darbs, lai nodrošinātu jaunu zināšanu un mācīšanās sistemātisku iekļaušanu ikdienas 
darbā; 

• pēc vajadzības citu ar savu darba jomu saistītu uzdevumu veikšana. 

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze 
A. Formālās prasības 
Lai kandidāts būtu piemērots, viņam ir jāatbilst vairākām formālām prasībām. Tās ir šādas: 
• izglītības līmenis, kas atbilst ar diplomu apliecinātai pabeigtai vismaz trīs gadus ilgai 

augstākajai izglītībai1; 
• ļoti labas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un pietiekamas kādas citas ES oficiālās 

valodas zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams attiecīgo amata pienākumu 
pildīšanai2; 

• ES dalībvalsts vai Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas valstspiederība; 
• tiesības izmantot visas pilsoņa tiesības3; 
• izpildītas visas piemērojamo tiesību aktu prasības attiecībā uz militāro dienestu; 
• paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgās rakstura īpašības; un 
• veselības stāvoklis, kas ļauj pildīt ar amatu saistītos pienākumus. 

B. Atlases kritēriji 
Lai pretendētu uz šo amatu, ir noteikti būtiski kritēriji attiecībā uz profesionālo pieredzi un 
personīgajām īpašībām / savstarpējo attiecību veidošanas prasmēm. 

Profesionālā pieredze/zināšanas: 
• vismaz trīs gadu darba pieredze pēc diploma iegūšanas amatos, kas saistīti ar darba 

aprakstā minētajiem pienākumiem; 
• universitātes grāds jomā, kas attiecas uz šo amatu; 
• laba izpratne par metodēm un koncepcijām, kas attiecas uz darba aprakstu, piemēram, 

zināšanu pārnesi, izmantojot strukturētu dialogu, prakses kopienām, stāstījumiem, 
pēcdarbības pārskatiem un gūto pieredzi; 

• pieredze cilvēku sapulcināšanā, lai pārdomātu, veidotu kontaktus, iesaistītos dialogā un 
apmainītos ar zināšanām. Tas varētu ietvert pieredzi darbsemināru veicināšanā, 
koučingā, mentorēšanā vai konsultēšanā; 

 
 
                                                                                                                         

 
1 Vērā ņem tikai diplomus un sertifikātus, kas piešķirti ES dalībvalstīs vai kas atbilst līdzvērtības sertifikātiem, kurus izdevušas 
minēto dalībvalstu iestādes. 
2 Kandidātiem, kuru dzimtā valoda nav kāda no ES oficiālajām valodām vai kuriem tā ir angļu valoda, jāiesniedz sertifikāts 
(B1 līmenis vai augstāks līmenis) par otrās valodas zināšanu līmeni. 
3 Pirms iecelšanas amatā sekmīgo kandidātu lūgs iesniegt policijas izziņu par kriminālās sodāmības neesamību. 
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• pieredze diskusiju (dialogu, sanāksmju, zināšanu apmaiņas darbsemināri u. tml.) 
rezultātu apkopošanā, sintezēšanā vai dokumentēšanā; 

• teicamas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstveidā. 

Personīgās īpašības/savstarpējo attiecību prasmes: 
• spēja pielāgoties dažādiem kontekstiem un veidot spēcīgas darba attiecības ar kolēģiem 

daudzdisciplīnu un daudzkultūru vidē; 
• spēja demonstrēt radošumu, uzticamību un diplomātiju mutiskā un rakstveida saziņā; 
• spēcīgas aktīvas uzklausīšanas un informācijas uzklausīšanas prasmes; 
• loģiskas, kritiskas domāšanas un analītiskas prasmes; 
• ilgtermiņa mērķu īstenošanas un sasniegšanas neatlaidīga virzīšana; 
• orientācija uz rezultātiem ar labām organizatoriskām prasmēm. 
 
Atkarībā no saņemto pieteikumu skaita atlases komiteja attiecībā uz iepriekšminētajiem 
atlases kritērijiem var piemērot stingrākas prasības. 

Vienlīdzīgas iespējas 
ECDC ir vienlīdzīgu iespēju darba devējs un gaida pieteikumus no visiem kandidātiem, kuri 
atbilst visiem atbilstības un atlases kritērijiem, neatkarīgi no viņu vecuma, rases, politiskās, 
filozofiskās vai reliģiskās pārliecības, dzimuma vai seksuālās orientācijas un neatkarīgi no 
invaliditātes. 

Iecelšana amatā un nodarbināšanas kārtība 
Darbinieku iecels amatā, pamatojoties uz kandidātu sarakstu, ko direktoram piedāvās Atlases 
komiteja. Atlases komitejas priekšlikuma pamatā ir šis paziņojums par vakanci. Kandidātiem 
lūgs veikt rakstveida testus. Kandidātiem ir jāņem vērā, ka šo priekšlikumu var publiskot un ka 
iekļaušana atlasīto kandidātu sarakstā negarantē pieņemšanu darbā. Atlasīto kandidātu 
sarakstu izveidos saskaņā ar atklātu atlases procedūru. 
Izraudzīto kandidātu pieņems darbā uz pieciem gadiem kā līgumdarbinieku saskaņā ar Eiropas 
Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantu. Līgumu var pagarināt. 
Darbinieku iecels amatā IV funkciju grupā. 
Pieteikumu iesniedzējiem ir jāņem vērā, ka saskaņā ar ES Civildienesta noteikumu prasībām 
visiem jaunajiem darbiniekiem sekmīgi jāiztur deviņu mēnešu pārbaudes laiks. 
Papildu informācijai par līguma un darba nosacījumiem lūdzam skatīt Savienības pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas ir pieejama šajā saitē: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Darba vieta ir Stokholmā, kur darbojas centrs. 

Rezerves saraksts 
Var izveidot rezerves sarakstu, ko var izmantot darbinieku pieņemšanai darbā, ja rastos 
līdzīgas vakances. Tas būs derīgs līdz tā gada 31. decembrim, kurā beidzas pieteikumu 
iesniegšanas termiņš, un tā derīguma termiņu var pagarināt. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Pieteikšanās kārtība 
Lai pieteiktos šai vakancei, lūdzam izveidot kontu/pieteikties savā kontā, izmantojot ECDC 
elektronisko darbā pieņemšanas sistēmu, aizpildīt visas prasītās pieteikuma sadaļas un to 
iesniegt. ECDC nepieņem pieteikumus, kas iesniegti pa e-pastu, pastu vai kādā citā 
veidā. 
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir datums, kas norādīts paziņojumā par vakanci angļu valodā.  
Mēs iesakām iesniegt pieteikumu krietnu laiku pirms termiņa, jo tīmekļa vietnē var būt 
tehniskas problēmas un/vai liela datu plūsma. ECDC nepieņems pieteikumus pēc termiņa 
beigām. Pēc pieteikuma iesniegšanas jūs saņemsiet automātisku e-pasta vēstuli, kas 
apstiprina jūsu pieteikuma saņemšanu. Lūdzam pārliecināties, ka e-pasta adrese, ko esat 
norādījis savam pieteikuma iesniedzēja kontam, ir pareiza un ka regulāri pārbaudāt savu e-
pastu. 
 
Elektroniskās darbā pieņemšanas lietotāja rokasgrāmatu un rokasgrāmatu par ECDC darbā 
pieņemšanas un atlases procesu varat atrast mūsu tīmekļa vietnē: 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Tā kā saņemto pieteikumu skaits varētu būt liels, paziņojumus nosūtīs tikai kandidātiem, kurus 
aicina uz intervijām. 

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