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

 

Amata apraksts 
Darbinieks atskaitās Zinātnisko procesu un metožu nodaļas vadītājam. Darbinieks savus 
pienākumus veic Zinātnisko metožu un standartu struktūrvienības Zinātnisko procesu un 
metožu nodaļā. 

Darbinieks ir līdzatbildīgs par pienākumu izpildi šādās darba jomās: 

• dažādu uzraudzības datu plūsmu analizēšana un integrēšana, lai labāk izprastu COVID-19 
epidēmijas raksturu un iegūtu informāciju parametru modelim; 

• ES/EEZ un AK (Apvienotās Karalistes) COVID-19 izplatības rādītāju, kā arī ar to saistīto 
hospitalizācijas un mirstības rādītāju prognozēšana, pastāvīgi pārkalibrējot ECDC 
dinamisko sadalījuma modeli un ar tā palīdzību veicot aprēķinus; 

• ECDC COVID-19 modeļa(-u) funkcionalitātes paplašināšana pēc vajadzības, lai modelētu 
intervences (tostarp vakcināciju) un izvērtētu to potenciālo ietekmi un efektivitāti; 

• COVID-19 sloga prognozēšana ES, EEZ un AK; 

• Eiropas COVID-19 prognožu centra izveidošana un tā darbības uzsākšanas veicināšana, 

lai gatavotu kopīgas prognozes un stiprinātu ES, EEZ un AK infekcijas slimību 
modelētāju tīklu; 

• sadarbība ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra un citu Eiropas un 
starptautisko sabiedrības veselības un pētniecības iestāžu epidemiologiem, infekcijas 
slimību ekspertiem, sabiedrības veselības speciālistiem un matemātiskajiem 
modelētājiem; 

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



ECDC VAKANCE 

2 

 
 

 

Nepieciešamā kvalifikācija un pieredze 

A. Formālās prasības 

Lai kandidāts būtu piemērots, viņam jāatbilst vairākām formālām prasībām. Tās ir šādas: 

• pabeigta augstākā izglītība, kuras ieguves ilgums ir vismaz trīs gadi un kuru apliecina 
diploms, un vismaz viena gada attiecīga profesionālā pieredze1; 

• 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, Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas pilsonība; 

• tiesības izmantot visas pilsoņa tiesības3; 

• izpildītas visas piemērojamo tiesību aktu prasības attiecībā uz militāro dienestu; 

• paredzēto pienākumu veikšanai nepieciešamās rakstura īpašības; 

• fiziska piemērotība ar amatu saistīto pienākumu pildīšanai. 
 

B. Atlases kritēriji 

Lai pretendētu uz šo amatu, mēs esam noteikuši būtiskus kritērijus attiecībā uz profesionālo 
pieredzi/zināšanām un personīgajām īpašībām/savstarpējo attiecību prasmēm. 

 

Profesionālā pieredze/zināšanas: 

• augstākās izglītības grāds matemātikā, informātikā vai saistītā jomā; 

• vismaz trīs gadu darba pieredze (pēc diploma iegūšanas) matemātiskā modelēšanā vai 
dinamisko sistēmu analīzē; 

• labas zināšanas par programmēšanas valodu statistiskajai skaitļošanai “R”, kā arī vēlamas 
programmēšanas prasmes C++, Python vai Linux vidē; 

• apliecināta pieredze sadarbības kodu izstrādē tādās koplietošanas platformās kā GitHub vai 
DevOps jeb vēlme to ātri apgūt; 

• pieredze datu statistiskajā analīzē; 

• uzskatāma izpratne par infekcijas slimību epidemioloģiju; 

• teicamas angļu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski. 

 

Individuālās īpašības un savstarpējo attiecību veidošanas prasmes: 

• pamatīgas analītiskās, skaitļošanas, statistiskās un problēmu risināšanas prasmes; 

• spēja strādāt un sadarboties daudzdisciplīnu un daudzkultūru komandā, kā arī prasme 
veidot ciešas darba attiecības; 

• labas mutiskās un rakstiskās saziņas prasmes un spēja efektīvi komunicēt ar cilvēkiem no 

                                           

1 Vērā ņem tikai diplomus un sertifikātus, kas piešķirti ES dalībvalstīs vai kas atbilst līdzvērtības sertifikātiem, kurus izdevušas 

minēto dalībvalstu iestādes. 
2
 Kandidātiem, kuriem dzimtā valoda nav kāda no ES oficiālajām valodām, vai tiem, kuriem tā ir angļu valoda, jānodrošina 

sertifikāts (B1 līmenim vai augstāk) par otrās valodas zināšanu līmeni. 

3 Pirms iecelšanas amatā sekmīgajam kandidātam ir jāiesniedz policijas izdota izziņa par kriminālas sodāmības neesamību. 
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citām disciplīnām un zinātnes jomām; 

• uz rezultātiem vērsta personība ar labām organizatora prasmēm un spēju strādāt spriedzes 
apstākļos; 

• spēja un vēlme nepārtraukti mācīties. 

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 ieceļ amatā, izvēloties no kandidātu saraksta, ko direktoram iesniedz atlases 
komiteja. Atlases komitejas priekšlikuma pamatā ir šis paziņojums par vakanci. Kandidātus 
var uzaicināt uz rakstveida testiem. Kandidātiem ir jāņem vērā, ka priekšlikums var tikt 
publiskots un ka iekļaušana kandidātu sarakstā negarantē pieņemšanu darbā. Kandidātu 
sarakstu izveido saskaņā ar atklātu atlases procedūru. 

Sekmīgo kandidātu pieņem darbā uz piecu gadu periodu kā līgumdarbinieku atbilstoši 
Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.a pantam. Darbinieku iecels 
amatā IV funkciju grupā. 

Pieteikumu iesniedzējiem ir jāņem vērā, ka saskaņā ar ES Civildienesta noteikumu 
prasībām visiem jaunajiem darbiniekiem sekmīgi jāiztur pārbaudes laiks. 

Papildu informācija par līguma un darba nosacījumiem ir atrodama Eiropas Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā, kas pieejama šajā saitē: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 

Darba vieta ir Stokholmā, kur centrs darbojas. 

 

Rezerves saraksts 
Var tikt izveidots rezerves saraksts, 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, lūdzam nosūtīt aizpildītu pieteikumu uz e-pasta adresi 
Recruitment@ecdc.europa.eu, e-pasta temata ailē skaidri norādot vakances 
atsauci un savu uzvārdu. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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Lai pieteikums būtu derīgs, pieteikuma veidlapā ir jāaizpilda visas vajadzīgās 
sadaļas, un tā ir jāiesniedz Word vai PDF formātā un, vēlams, angļu valodā4. 
Nepilnīgi aizpildītus pieteikumus uzskata par nederīgiem. 

Pieteikuma veidlapa ir atrodama ECDC tīmekļa vietnē: 

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

Informācija par pieteikumu iesniegšanas beigu datumu un papildu informācija par šīs atlases 
procedūras statusu, kā arī svarīga informācija par darbā pieņemšanas procesu ir sniegta 
mūsu tīmekļa vietnē. Tai var piekļūt, izmantojot iepriekš norādīto saiti. 

Tā kā saņemto pieteikumu skaits var būt liels, paziņojumus nosūta tikai tiem kandidātiem, 
kurus aicina uz intervijām. 

                                           

4 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. 

 

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

