
 

 

 

 
 
  
Дирекция „Информационни технологии“ (ДИТ) на Съда на Европейския съюз (Съд на 
ЕС) търси „архитект на решения“ (Solution Architect) за заемане на длъжност в отдел 
„Проектиране на информационно-технологичните решения („Проектиране“). Успешният 
кандидат ще бъде назначен като КНЕ. 

 
 

I. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

 

Дирекция „Информационни технологии“ търси „архитект решения“ (Solution Architect), 
който да работи по програмата „Интегрирана система за управление на делата“. Длъжността е в 
отдел „Проектиране на информационно-технологичните решения“ („Проектиране“), 
осигуряващ подкрепа за стратегическите достижения на Съда. 

 
Във функционално отношение длъжността включва следното: 

 разбиране на работните изисквания и дефиниране на системните спецификации, 
 изработване на архитектура на решенията и проектиране на ИТ решения, 
 изграждане на системи с осигурени възможности за лесно развитие, мащабиране 

и повторно използване, 
 управление на комуникациите между различните участници с цел съгласуване на 

работните изисквания с ИТ архитектурата, 
 координация със съответните експертите в различните архитектурни слоеве 

(хардуер, мрежа, сигурност и пр.) и валидиране на цялостната архитектура, 
 ръководство на съответната програма за реорганизация във връзка с въвеждането 

на нова архитектура за решенията. Обезпечаване на активно насочване за 
членовете на екипа, 

 предоставяне на насоки за разрешаване на технически въпроси, свързани с 
въвеждането на архитектурата, 

 наблюдение на въвеждането с цел гарантиране на съответствието с работните и 
технически потребности, залегнали в архитектурата, 

 всякакви други задачи, свързани с техническите спецификации и въвеждането на 
ИТ решения. 
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II. ИЗИСКВАНА КВАЛИФИКАЦИЯ — ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
 

 Образователно равнище, отговарящо на завършено висше образование с 
продължителност минимум 3 години, удостоверено с диплом в областта на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), 

 много добри технически познания в областта на корпоративната ИТ архитектура, 
 минимум 5 години опит в ИТ архитектурата, 
 много добри технически познания за Pega Platform и доказано обучение и 

практически работен опит с платформата (техническа и функционална 
експертиза), 

 няколко години практически опит с Pega platform и нискокодово разработване с 
Pega (low-code development), 

 практически опит в разработването на софтуер и системната администрация, 
 много добри организационни и планификационни умения, 
 екипен дух и добри аналитични и комуникационни умения. 

 
Следната квалификация не е задължителна, но би била предимство: 

 Сертификация „Togaf“, 
 Сертификация за „Pega System Architect“, 
 Опит в управление на проекти, 
 Много добри технически познания за: Oracle DB, SQL, PL/SQL, Oracle Weblogic, 

Linux, 
 Опит с архитектури, водени от данни (data driven architectures); добри технически 

познания за платформите MDM; Informatica MDM и познания за IDQ, 
 Опит с насочена към услугите архитектура (SOA); добри технически познания за 

интеграционните платформи; познания за Mulesoft Anypoint. 
 
 

III. ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ 

 

Задълбочено познаване на един официален език на Европейския съюз и 
задоволително познаване на още един официален език на Съюза. Познанията по 
други официални езици на Европейския съюз ще се вземат предвид. По 
съображения, свързани с работата, задължително е доброто познаване на френски 
или английски език.  


