
— zarządzanie Centrum zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym i stosownym obowiązującym prawodawstwem, 
zwłaszcza niedawno przyjętą decyzją w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia oraz decyzjami 
zarządu,

— sprawowanie ogólnej odpowiedzialności w zakresie zarządzania personelem Centrum w sposób spójny i skuteczny oraz 
tworzenie dobrej atmosfery w zespole i przyjaznego środowiska pracy,

— opracowywanie strategii i projektów programów pracy Centrum oraz informowanie zarządu o kierunku działań 
i procedurach kształtowania polityki,

— informowanie zarządu o stanie realizacji programów pracy i decyzji przyjętych przez zarząd,

— sprawowanie ogólnej odpowiedzialności za całościowe wykonanie zadań powierzonych Centrum, w tym nadzorowanie 
jakości stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania,

— przygotowywanie i wykonywanie budżetu Centrum zgodnie z ramowym rozporządzeniem finansowym (3) dotyczącym 
agencji oraz zapewnianie wydajnego zarządzania nim, w zgodzie z zasadami należytego zarządzania finansami,

— sprawowanie ogólnej odpowiedzialności w kwestiach finansowych Centrum, w tym m.in. odpowiedzialność za 
końcowe sprawozdania finansowe i decyzje w sprawie finansowania,

— reprezentowanie Centrum oraz komunikację z zainteresowanymi stronami i społeczeństwem na wszystkie tematy 
wchodzące w zakres kompetencji Centrum,

— zapewnianie współpracy między Centrum a Komisją, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi,

— zapewnianie współpracy Centrum z właściwymi organami państw członkowskich, które wykonują podobne zadania,

— zapewnienie dostępności odpowiedniego wsparcia naukowego, technicznego i administracyjnego dla forum 
doradczego,

— zapewnienie wykonywania przez Centrum jego zadań zgodnie z wymogami jego użytkowników, w szczególności 
w odniesieniu do doskonałości naukowej oraz niezależności działań i ekspertyz, odpowiedniości świadczonych usług 
oraz poświęconego czasu.

Poszukujemy (kryteria wyboru)

Od kandydata wymaga się:

a) doświadczenia w zarządzaniu, a w szczególności:

— umiejętności kierowania organizacją takiego rozmiaru jak Centrum, zarówno na poziomie strategicznym, jak 
i zarządzania operacyjnego,

— doskonałych umiejętności strategicznego kierowania dużym zespołem i motywowania pracowników w wielokultu-
rowym i wielojęzycznym środowisku,

— praktycznego doświadczenia w zarządzaniu zasobami budżetowymi, finansowymi i ludzkimi w środowisku 
krajowym, europejskim lub międzynarodowym;

b) wiedzy technicznej, a w szczególności:

— dużego doświadczenia w jednej lub kilku następujących dziedzinach: zdrowie publiczne, epidemiologia, choroby 
zakaźne,

— gruntownej wiedzy z zakresu administracji publicznej i zarządzania sektorem publicznym,

— znajomości instytucji UE, metod ich funkcjonowania i wzajemnych powiązań,

— rzetelnej znajomości unijnych i krajowych polityk i procedur w zakresie zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych, 
powiązanych działań międzynarodowych i innych polityk związanych z działalnością Centrum i doświadczenia 
kierowniczego w tym zakresie,

— możliwej do wykazania przychylności dla wdrażania przewodnich zasad Centrum – otwartości, przejrzystości, 
niezależności oraz doskonałości naukowej;
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(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia 
finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).


