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Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) pályázatokat vár a fent 
megnevezett ideiglenes alkalmazotti álláshelyre. 

Munkaköri leírás 
Az ECDC egy személy felvételét tervezi a fent említett álláshelyre. Az ECDC ezenkívül egy 
tartaléklistát is szeretne összeállítani, amelyet a későbbiekben a területen megüresedő 
álláshelyek betöltésére lehet felhasználni. 

Az állást betöltő személy a betegségmegelőzési programok egysége alá tartozó, az 
antimikrobiális rezisztenciával és az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel 
foglalkozó alegység vezetőjének irányítása alatt fog dolgozni. 
Az állást betöltő személy elsősorban az alábbi munkaterületekért lesz felelős: 
• Az ECDC által az antimikrobiális szerek emberi felhasználása terén az antimikrobiális 

szerek felhasználásának európai felügyelete (ESAC-Net) keretében folytatott felügyeleti 
tevékenységek koordinációja, amely kiterjed a betegségfelügyeleti hálózat koordinációs 
bizottságának üléseire, a vizsgálati tervek frissítésére, az adatkérésekre, az adatok 
validálására, az adatelemzésre, valamint az éves jelentésekre és más publikációkra; 

• Közreműködés az ECDC-től és az európai egészségügyi adattérből származó, az 
antimikrobiális szerek felhasználására vonatkozó felügyeleti adatok és más releváns 
információk adatkezelési, adatelemzési és adatterjesztési rendszereinek 
megtervezésében, fejlesztésében és bevezetésében; 

• Az EU/EGT tagállamainak segítése az antimikrobiális szerek emberi felhasználása 
nemzeti felügyeletének megerősítésében; 

• Szoros kapcsolatok kialakítása az ECDC és az országos/nemzetközi szervek között az 
antimikrobiális szerek felhasználásának felügyeletét illetően, illetve más érintett 
hálózatokkal, partnerekkel és érdekelt felekkel; 

• Együttműködés más uniós ügynökségekkel az antimikrobiális szerek felhasználásának 
és az antimikrobiális rezisztencia felügyeletére vonatkozó adatok jelentése terén; 
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• Közreműködés az ECDC által az antimikrobiális rezisztencia és az egészségügyi 
ellátással összefüggő fertőzések felügyelete terén folytatott tevékenységek 
megtervezésében és végrehajtásában, illetve e tevékenységek segítése; 

• Az érintett területeken tanulmányok és konzultációk biztosítása, készenlét az ECDC 
által megrendelt megvalósíthatósági tanulmányok kezdeményezésére, elvégzésére 
és/vagy felügyeletére; 

• Szükség esetén közreműködés az ECDC egyéb tevékenységeiben a saját szakterületén; 
• Felkérés esetén részvétel az ECDC-nél a hét minden napján 24 órában működő 

készenléti szolgálat munkájában. 

Az állás betöltéséhez szükséges képesítések 
és tapasztalat 
A. Formai követelmények 
Az állás betöltésére alkalmas jelöltnek több formai követelménynek is meg kell felelnie. Ezek 
a követelmények a következők: 
• Oklevéllel igazolt, legalább 3 éves, befejezett egyetemi tanulmányoknak megfelelő 

végzettség1; 
• Az EU hivatalos nyelvei közül egynek az alapos, egy másiknak pedig a feladatai 

ellátásához szükséges mértékű ismerete2; 
• Uniós tagállami, vagy norvég, izlandi, illetve liechtensteini állampolgárság; 
• Jogosultság állampolgári jogainak teljes körű gyakorlására3; 
• Eleget tett a sorkatonai szolgálatra vonatkozó jogszabályokban előírt 

kötelezettségeinek; 
• Megfelel a feladatok ellátásához szükséges személyiségi követelményeknek; 
• Fizikailag alkalmas a munkakörhöz kapcsolódó feladatok elvégzésére. 

B. Kiválasztási kritériumok 
Az álláshely betöltéséhez alapvető kritériumokat határoztunk meg a szakmai tapasztalattal 
és a személyiséggel/interperszonális készségekkel kapcsolatban. Ezek a következők: 

Szakmai tapasztalat, szaktudás: 
• Az oklevél odaítélését követően szerzett legalább 5 éves, ezen belül pedig a munkaköri 

leírás szempontjából releváns pozíciókban szerzett legalább 3 éves szakmai 
tapasztalat; 

                                           
 
1 Csak az uniós tagállamokban kiadott, vagy az említett tagállamok hatóságai által egyenértékűnek elismert oklevelek és 

bizonyítványok vehetők figyelembe. 
2 Azoknak a pályázóknak, akiknek anyanyelve az angol vagy egy nem hivatalos uniós nyelv, bizonyítvánnyal igazolniuk kell egy 

második nyelv ismeretének szintjét (legalább B1 szint). 
Ahhoz, hogy az éves előmeneteli terv keretében előléptetésre jogosultak legyenek, az alkalmazottaknak ezenfelül – a vonatkozó 
személyzeti szabályzatban és annak végrehajtási szabályaiban foglaltak értelmében – az EU egy harmadik nyelvén is 
használható nyelvtudással kell rendelkezniük. 

3 A kinevezés előtt a sikeres pályázónak a rendőrségi nyilvántartás alapján kiállított igazolást kell benyújtania arról, hogy nem 
szerepel a bűnügyi nyilvántartásban. 
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• Közegészségügyi, epidemiológiai, orvostudományi vagy más kapcsolódó területen 
szerzett egyetemi diploma; 

• Az antimikrobiális szerek felhasználásának felügyeletére szolgáló rendszerek 
megtervezésében, bevezetésében, működtetésében vagy értékelésében szerzett 
igazolt tapasztalat, illetve ismeretek; 

• Az adatelemzésben, az antimikrobiális szerek felhasználására vonatkozó tudományos 
információk értelmezésében és a statisztikai szoftver segítségével az antimikrobiális 
szerek felhasználására alkalmazott analitikus epidemiológiában szerzett igazolt 
tapasztalat és jártasság; 

• A tudományos információk hatóságok, munkatársak és szélesebb közönség felé való 
kommunikálásában szerzett, főként szóbeli prezentációkkal és legalább egy, 
szakmailag lektorált tudományos cikkeket közlő folyóiratban első szerzőként 
megjelentetett publikációval igazolt tapasztalat; 

• Az antimikrobiális rezisztenciával és az antimikrobiális szerek felhasználásával, az 
antimikrobiális szerek felhasználását ösztönző tényezőkkel, valamint az antimikrobiális 
szerek felhasználása és az antimikrobiális rezisztencia közötti összefüggésekkel 
kapcsolatos uniós szakpolitikák és tevékenységek alapos ismerete; 

• Kiváló angolnyelv-tudás írásban és szóban egyaránt. 

Személyiség/interperszonális készségek: 
• Minőségorientált, szolgálatkész hozzáállás; 
• Képesség a közös munkára és az erős munkakapcsolatok kialakítására; 
• Eredményorientált szemlélet és kezdeményezőképesség; 
• Kiváló elemzési készségek; 
• Kiváló szervezőkészség és képesség a nyomás alatti munkavégzésre. 

 
A beérkező pályázatok számától függően a felvételi bizottság a fent említett kiválasztási 
kritériumok körében szigorúbb követelményeket is megállapíthat. 

Esélyegyenlőség 
Munkáltatói minőségében az ECDC az esélyegyenlőség elvét alkalmazza, és minden olyan 
pályázó jelentkezését szívesen fogadja, aki teljesíti a részvételi és kiválasztási kritériumokat, 
életkoron, faji hovatartozáson, politikai, filozófiai vagy vallási meggyőződésen, nemen vagy 
szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés és fogyatékosságra való tekintet nélkül. 

Kinevezés és alkalmazási feltételek 
Az állást betöltő személyt az előválogatott pályázók listája alapján nevezik ki, amelyre a 
felvételi bizottság tesz javaslatot az igazgatónak. A felvételi bizottság ezen álláshirdetés 
alapján tesz javaslatot. A pályázóknak írásbeli teszteket kell kitölteniük. Felhívjuk a pályázók 
figyelmét, hogy a javaslatot nyilvánosságra hozhatjuk, és hogy az előválogatott pályázók 
listáján való szereplés még nem garantálja a felvételüket. Az előválogatott pályázók listáját 
nyílt kiválasztási eljárást követően állítjuk össze. 
A sikeres pályázó felvétele az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 
feltételek 2. cikkének f) pontjával összhangban ideiglenes alkalmazotti státuszban ötéves 
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időtartamra szól, amely adott esetben meghosszabbítható. A pályázót az AD 5 fokozatba 
nevezik ki. 
A pályázóknak tudomásul kell venniük, hogy az EU személyzeti szabályzata értelmében 
minden új személyzeti tagnak sikeresen le kell töltenie a kilenc hónapos próbaidőt. 
A szerződéses feltételekkel és a munkakörülményekkel kapcsolatos további tájékoztatás az 
Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekben található, 
amely a következő linken érhető el: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
A foglalkoztatás helye Stockholm, a Központ itt folytatja tevékenységét. 

Tartaléklista 
A pályázókból tartaléklista hozható létre, amelyet hasonló álláshelyek megüresedése esetén 
munkaerő-felvételre lehet felhasználni. A lista a pályázati határidő évében december 31-ig 
érvényes, érvényessége meghosszabbítható. 

Jelentkezési eljárás 
A jelentkezéshez kérjük, küldje el hiánytalan pályázatát a 
Recruitment@ecdc.europa.eu címre, és az e-mail tárgysorában adja meg a 
betöltendő álláshely hivatkozási számát és a saját vezetéknevét. 
A pályázat akkor érvényes, ha a jelentkezési lap összes kötelező részét kitöltötte. 
A jelentkezési lapot Word vagy PDF formátumban, lehetőleg angolul4 kell 
benyújtani. A hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük. 
Az ECDC jelentkezési lapja megtalálható a weboldalunkon, az alábbi címen: 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
A pályázatok benyújtásának határideje az álláshirdetés angol nyelvű változatában 
meghirdetett időpont. A kiválasztási eljárás alakulásával kapcsolatos további információkat, 
valamint a felvételi folyamatra vonatkozó fontos tudnivalókat a weboldalunkon találja a fenti 
link alatt. 
A beérkező pályázatok nagy száma miatt csak az interjúra kiválasztott pályázókat értesítjük. 

                                           
 
4 Ezt az álláshirdetést az angol eredetiből fordították le az EU valamennyi hivatalos nyelvére. Mivel az Ügynökség mindennapi 

működésének nyelve általában az angol, az ECDC arra kéri a pályázókat, hogy a pályázatokat lehetőleg angol nyelven nyújtsák 
be. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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