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Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 
Ilmoitus seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikössä  

avoinna olevasta  
tuberkuloosiasiantuntijan toimesta  

(ECDC/AD/2016/SRS-ETB) 
 
 

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskuksessa (ECDC) 

Toimen kuvaus 

Toimenhaltijan on määrä työskennellä seuranta- ja toimenpideyksikössä tieteellisen arvioinnin 
jaoston päällikön alaisuudessa ja tehdä tiivistä yhteistyötä tuberkuloosin (tb) torjuntaohjelman 
johtajan kanssa. 

Hän vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä: 

 tb-ohjelman johtajan tukeminen osallistumalla keskuksen tb:n alaan liittyvien 
painopisteiden määrittelyyyn 

 osallistuminen ECDC:n tuberkuloosin alan toimien suunnitteluun, koordinointiin ja 
toteuttamiseen 

 osallistuminen keskuksen toiminnan koordinointiin tb:n ehkäisyn ja valvonnan osalta 

 osallistuminen tb:n ehkäisyä ja valvontaa koskevien näyttöön perustuvien tieteellisten 
lausuntojen antamiseen EU:n ja ETA:n alueella sekä osallistuminen nopeisiin 
riskinarviointeihin, joilla vastataan Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja 
jäsenvaltioiden esittämiin kysymyksiin ja pyyntöihin 

 ECDC:n erityisten tb:n alan hankkeiden koordinointi ja projektinhallintatehtävät, jotka 
käsittävät tb:n alaan liittyvän alihankinnan hallinnoinnin ja seurannan 

 artikkelien laatiminen tieteellisiin julkaisuihin mukaan lukien vertaisarvioidut julkaisut 

 tb:hen liittyvien säännöllisten kirjallisuusarvioiden, asiantuntijalausuntojen ja 
ohjeasiakirjojen laatiminen yhdessä keskuksen sisäisten tai ulkopuolisten 
asiantuntijaryhmien kanssa 

 ECDC:n edustaminen ja sen toiminnan esittely kansainvälisissä konferensseissa ja 
kokouksissa 

 osallistuminen EU:n jäsenvaltioiden tb-ohjelmien arviointiin esim. jäsenvaltioihin 
tehtävien tarkastusmatkojen yhteydessä 
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 tiiviiden suhteiden ylläpitäminen ja tieteellisen tiedon jakaminen keskuksen ja 
kansallisten/kansainvälisten tb:n seurantarakenteiden, muiden verkostojen, 
kumppanien ja asianmukaisten sidosryhmien välillä tb-ohjelman johtajan valvonnassa 

 tarvittaessa osallistuminen ECDC:n muuhun toimintaan toimenhaltijan omalla toimialalla 

 pyydettäessä osallistuminen ECDC:n jokapäiväisen ja ympärivuorokautisen päivystyksen 
järjestelmään. 

 

Vaadittava pätevyys ja työkokemus 

A. Muodolliset vaatimukset 

Hakija katsotaan valintakelpoiseksi, jos hän täyttää seuraavat muodolliset vaatimukset: 

 AD 5 -palkkaluokan osalta: hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja 
vastaava koulutus, jonka suorittamisesta on annettu tutkintotodistus1 

 hakijalla on perusteellinen jonkin EU:n kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n kielen taito, 
joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen2 

 hakija on jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalainen 

 hakija on täysivaltainen kansalainen3 

 hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa 

 hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset 
ja 

 hakijalla on terveydelliset edellytykset toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet 

Tähän toimeen valituksi tuleminen edellyttää työkokemukseen ja henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin / ihmissuhdetaitoihin liittyvien olennaisten vaatimusten täyttämistä. Näitä 
vaatimuksia ovat seuraavat: 

Työkokemus / ammatillinen tietämys 

 korkeakoulututkinto lääketieteen, biolääketieteen, epidemiologian, kansanterveyden tai 
infektiotautien alalta tai muulta vastaavalta alalta 

 (tutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen hankittu) vähintään viiden vuoden 
työkokemus, josta vähintään kolmen vuoden kokemus on saatu avoimen toimen 
kaltaisista tehtävistä 

 tb:n ehkäisyyn ja valvontaan liittyvien todisteiden ja ongelmien vankka tuntemus 

                                                 

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 

myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

2 Jotta henkilöstön jäsenet olisivat ylennyskelpoisia vuotuisessa ylennysmenettelyssä, heillä on lisäksi oltava sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä kuvattu kyky työskennellä kolmannella  EU:n kielellä.  

3 Toimeen valittua henkilöä pyydetään ennen nimittämistä toimittamaan rikosrekisteriote osoittamaan, että häntä koskevia 
rikosmerkintöjä ei ole. 
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 todistuksin osoitettu pätevyys tietojen keräämisessä ja ohjeiden kehittämisessä. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

 erittäin hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito 

 todistuksin osoitettu suullisen ja kirjallisen viestinnän taito tieteellisen tiedon 
välittämisessä viranomaisille, tutkijoille sekä suurelle yleisölle 

 erinomaiset taidot hankkeiden ja/tai toimien koordinoinnissa monialaisten työryhmien 
kanssa 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja hyvät ryhmätyötaidot 

 paineensietokyky ja kyky huolehtia vastuullisista tehtävistä 

 laatuun panostaminen ja palveluhenkisyys. 

Hakijan eduksi katsotaan seuraava kokemus ja osaaminen: 

 tohtorin tutkinto lääketieteen, biotieteiden, epidemiologian tai kansanterveyden alalta 

 lääketieteen tutkinto infektiosairauksien tai vastaavalta alalta 

 todistuksin osoitettu kokemus epidemiologisten ja muiden kansanterveyteen liittyvien 
tutkimusten suunnittelusta ja toteuttamisesta 

 todistuksin osoitetut projektinhallintataidot 

 kokemus ohjelmien arvioinnista 

 EU:n politiikkojen ja toimien hyvä tuntemus yleisesti kansanterveyden alalla ja erityisesti 
tb:n ehkäisyn ja valvonnan alalla  

 erityisosaaminen tilastojen, epidemiologisten analyysimenetelmien ja niihin liittyvien 
ohjelmistojen käytössä. 

 

Saatujen hakemusten lukumäärästä riippuen valintalautakunta voi soveltaa tiukempia 
vaatimuksia edellä mainittujen valintaperusteiden puitteissa. 

 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 

Toimenhaltijan nimittäminen perustuu esivalintalistaann, jota valintalautakunta ehdottaa 
johtajalle. Valintalautakunta tekee ehdotuksen tämän hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita 
voidaan pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, 
että ehdotus voidaan julkaista ja että hakijan ottaminen esivalintalistaan ei ole tae palvelukseen 
ottamisesta. Hakijoiden esivalintalista laaditaan avoimen valintaprosessin jälkeen. 

Valittu henkilö otetaan palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan, mukaisestiviiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 5. 

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava hyväksyttävästi koeaika. 

Sopimusehtoja ja työehtoja koskevia lisätietoja on unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa 
palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavilla seuraavasta linkistä: 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, joka on keskuksen toimipaikka. 

 

Varallaololuettelo 

On mahdollista, että laaditaan varallaololuettelo, jota voidaan käyttää työhönotossa, jos 
vastaavia työpaikkoja tulee avoimiksi. Se on voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka, ja sen 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 

 

Hakemusmenettely 

Lähetä täytetty hakemus osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin otsikkorivillä on ilmoitettava selkeästi avoimen toimen viite ja 
hakijan sukunimi. 

Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakemuslomakkeen 
kaikki vaaditut osiot mieluiten englannin kielellä4 ja toimitettava hakemuslomake 

Word- tai pdf-muodossa. Kaikki puutteelliset hakemukset katsotaan 
kelpaamattomiksi. 

Hakemuslomake on ECDC:n verkkosivustolla osoitteessa 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Hakemusten jättämisen määräaika on 10. toukokuuta 2016 klo 24:00 (Keski-Euroopan 
aikaa). 

Koska virastolle tulee suuri määrä hakemuksia, se ottaa yhteyttä vain haastatteluun kutsuttaviin 
hakijoihin. 

Lisätietoja tämän valintamenettelyn tilanteesta on verkkosivustollamme, jolle pääsee edellä 
olevasta linkistä. 

                                                 

4 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille 24:lle EU:n virallisille kielille. 

Koska viraston päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC vastaanottaa 
mieluiten englanninkielisiä hakemuksia. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

