VAKANCE

Zinātniskais līdzstrādnieks ārkārtas situāciju
sagatavotības un reaģēšanas jomā
Struktūrvienība: Sabiedrības veselības pasākumu nodaļa
Atsauce: ECDC/FGIV/2021/PHF-SO-SEPR
Uzaicinājums iesniegt pieteikumus norādītajam līgumdarbinieka amatam Eiropas Slimību
profilakses un kontroles centrā (ECDC).

Amata apraksts
ECDC plāno pieņemt iepriekšminētajā vakancē sešus darbiniekus. ECDC arī vēlas izveidot
kandidātu rezerves sarakstu, ko varētu izmantot turpmākām vakancēm šajā jomā.
Darbinieks sniegs ieguldījumu Centra darbībās saistībā ar uzraudzību, epidemioloģisko
izmeklēšanu, gatavību ārkārtas situācijām un reaģēšanu uz tām, lai atklātu, novērtētu,
sagatavotos nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem sakarā ar infekcijas slimībām.
Darbinieks savus pienākumus veiks Sabiedrības veselības pasākumu nodaļā.
Darbinieks būs atbildīgs(-a) galvenokārt par šādām darba jomām:
•

veicināt infekcijas slimību uzraudzības datu vākšanu, validēšanu, analīzi, interpretāciju
un izplatīšanu;

•

palīdzēt stiprināt un integrēt uz notikumiem balstītu un uz rādītājiem balstītu uzraudzību,
molekulāro un genomisko tipizāciju, kā arī lielos datus precīzākai un visaptverošākai
draudu atklāšanai un novērtēšanai;

•

sniegt atbalstu ES/EEZ dalībvalstīm, trešām valstīm un Eiropas Komisijai pasākumos
saistībā ar uzraudzību, epidemioloģisko izmeklēšanu, gatavību ārkārtas situācijām un
reaģēšanu uz tām, izmantojot zinātniskus pierādījumus, literatūras pārskatus, tehniskos
ziņojumus, norāžu dokumentus, simulācijas vingrinājumus rīcības pārskatos un pēc tam,
valstu apmeklējumus un rīku, novērtēšanas metodiku un apmācības materiālu izstrādi;

•

atbalstīt epidemioloģisko rīku (datu bāzu, analīzes pakešu, informācijas apmaiņas
sistēmu un īpašu tīklu) darbību, uzturēšanu, novērtēšanu un turpmāku izstrādi, lai
nodrošinātu gatavību ārkārtas situācijām un reaģēšanu uz tām;

•

atbalstīt augstas kvalitātes un uz pierādījumiem balstītu ātru riska/uzliesmojuma
novērtējumu un citu saistītu rezultātu savlaicīgu sagatavošanu, reaģējot uz iespējamiem
infekcijas slimību draudiem;
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•

atbalstīt pārrobežu uzliesmojumu izmeklēšanas, īpašu uzmanību pievēršot datu vākšanai
un analīzei;

•

sadarbībā ar ES ieinteresētajiem dienestiem (piemēram, Eiropas Komisijas ECHO ĢD un
INTPA ĢD) un partneriem ārpus ES (piemēram, PVO, GOARN un citiem slimību kontroles
centriem) piedalīties misijās uz vietas, lai atbalstītu reaģēšanas misijas ES/EEZ
dalībvalstīs un trešās valstīs;

•

aktīvi koordinēt un sadarboties ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām un
piedalīties uzraudzības, apdraudējuma noteikšanas, sagatavotības un reaģēšanas tīklos,
lai stiprinātu ECDC sadarbību ar ES/EEZ dalībvalstīm;

•

vajadzības gadījumā veikt ārpakalpojumu iepirkumus saskaņā ar ES publiskā iepirkuma
noteikumiem;

•

iesaistīties ECDC reaģēšanas un diennakts dežūru sistēmā.

•

vajadzības gadījumā piedalīties citās ECDC aktivitātēs savas kompetences jomā.

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze
A. Formālās prasības
Lai kandidāts būtu piemērots, viņam jāatbilst vairākām formālām prasībām. Tās ir šādas:
•

izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtām vismaz trīs gadu universitātes studijām un ko
apliecina diploms 1;

•

ļoti labas vienas ES oficiālās valodas zināšanas un pietiekamas kādas citas ES oficiālās
valodas zināšanas tādā līmenī, kāds nepieciešams attiecīgo amata pienākumu pildīšanai 2;

•

ES dalībvalsts vai Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas valstspiederība;

•

tiesības izmantot visas pilsoņa tiesības3;

•

izpildītas visas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktās prasības par militāro dienestu;

•

paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgās rakstura īpašības;

•

veselības stāvoklis, kas ļauj pildīt ar amatu saistītos pienākumus.

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 lūdz iesniegt policijas izdotu izziņu par kriminālās sodāmības neesamību.
1
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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 atbilst amata
aprakstam.

•

universitātes grāds sabiedrības veselības, epidemioloģijas, veselības zinātņu, medicīnas,
biomedicīnas zinātņu, medmāsu, veterinārās medicīnas, farmakoloģijas, mikrobioloģijas,
virusoloģijas, bakterioloģijas, infekcijas slimību vai citā saistītā jomā; vai pēcdiploma
grāds lietišķajā epidemioloģijā (piemēram, EPIET vai līdzvērtīga, piemēram, valsts
lietišķās epidemioloģijas apmācība);

•

pierādīta darba pieredze saistībā ar uzraudzību, gatavību ārkārtas situācijām,
epidemioloģisko izmeklēšanu, draudu atklāšanu un/vai uzliesmojumu izmeklēšanu;

•

zināšanas un spējas strādāt ar datubāzēm, epidemioloģiskiem rīkiem un statistikas
programmatūru pakotnēm, lai pārvaldītu, kopīgotu un analizētu epidemioloģisko
informāciju, tostarp uzraudzības datus;

•

pierādīta pieredze zinātniskās informācijas paziņošanā speciālistiem, zinātniekiem, kā arī
plašākai auditorijai, jo īpaši sniedzot mutiskas prezentācijas, tehniskos ziņojumus un
publicējot zinātniskus rakstus;

•

teicamas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski.

Personīgās īpašības / savstarpējo attiecību veidošanas prasmes:
•

uz kvalitāti un pakalpojumiem orientēta attieksme;

•

spēja sadarboties, veidot spēcīgas darba attiecības un izprast ieinteresēto personu
vajadzības;

•

tiekšanās uz rezultātiem un spēja uzņemties iniciatīvu;

•

ļoti labas organizatoriskās prasmes un spēja strādāt spriedzes apstākļos;

•

ļoti labas analītiskās prasmes.

Atkarībā no saņemto pieteikumu skaita atlases komiteja attiecībā uz iepriekš minētajiem
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
tiks lūgts veikt rakstveida pārbaudes darbus. Kandidātiem ir jāņem vērā, ka šo priekšlikumu
var publiskot un ka iekļaušana atlasīto kandidātu sarakstā negarantē pieņemšanu darbā
Kandidātu sarakstu izveidos saskaņā ar atklātu atlases procedūru.
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Sekmīgo kandidātu pieņems darbā kā līgumdarbinieku atbilstoši Eiropas Savienības pārējo
darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam. Amata vietas būs vai nu uz piecu gadu periodu
ar darba līgumu, ko var pagarināt, vai arī uz ierobežotu periodu no diviem līdz četriem gadiem,
ko var pagarināt atkarībā no projekta finansējuma. 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.
Lai iegūtu papildu informāciju par līguma un darba nosacījumiem, skatīt Savienības pārējo
darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas ir pieejama šajā saitē:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
Darba vieta ir Stokholmā, kur centrs darbojas.

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

Pieteikšanās kārtība
Lai pieteiktos vakancei, lūdzam nosūtīt aizpildītu pieteikumu uz e-pasta adresi
Recruitment@ecdc.europa.eu, e-pasta temata laukā precīzi norādot vakances
atsauci un savu uzvārdu.
Lai pieteikums būtu derīgs, pieteikuma veidlapā ir jāaizpilda visas vajadzīgās
sadaļas, un tā ir jāiesniedz Word vai PDF formātā un, vēlams, angļu valodā 4 .
Nepilnīgi aizpildītus pieteikumus uzskatīs par nederīgiem.
Pieteikuma veidlapa ir atrodama ECDC tīmekļa vietnē:
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir datums, kas norādīts paziņojumā par vakanci angļu valodā.
Mūsu tīmekļa vietnē ir papildu informācija par šīs atlases procedūras statusu, kā arī svarīga
informācija par darbā pieņemšanas procesu, un tai var piekļūt, izmantojot iepriekš norādīto
saiti.
Tā kā saņemto pieteikumu skaits varētu būt liels, paziņojumus nosūtīs tikai kandidātiem, kurus
aicina uz intervijām.

Šis paziņojums par vakanci no angļu valodas oriģinālās versijas ir tulkots visās ES oficiālajās valodās. Tā kā aģentūras ikdienas
darba valoda pārsvarā ir angļu valoda, ECDC vēlētos saņemt pieteikumus angļu valodā.

4

4

