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Avaldused eespool nimetatud lepingulise töötaja ametikohale kandideerimiseks palutakse 
saata Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC). 

Ametikoha kirjeldus 
ECDC kavatseb võtta tööle ühe isiku eelnimetatud vabale ametikohale. ECDC koostab ühtlasi 
reservnimekirja, mida võidakse tulevikus kasutada vabade ametikohtade täitmiseks selles 
valdkonnas. 

Töötaja allub üldseire ja andmete rühma juhile. 

Eelkõige vastutab ta järgmiste tegevusvaldkondade eest: 

• arendab ja haldab tihedas koostöös epidemioloogide, haigusekspertide, andmehaldurite 
ja informaatikutega seireandmete automaatse analüüsi, aruandluse ja visualiseerimise 
tehnilisi lahendusi, sh seire ja olukorrateadlikkuse koondpaneele; 

• analüüsib andmeid ja koostab aruandeid, et käsitleda konkreetseid rahvatervise 
eesmärke pidevalt või vajaduspõhiselt; 

• tugevdab olemasolevaid seireandmete mudeleid, vooge ja tavaväljundeid tipptasemel 
tehnoloogia, sh tehisintellekti abil, optimeerides integratsiooni, automatiseerimist ja 
kasutajasõbralikkust, järgides samas teadusstandardeid ja parimaid tavasid; 

• tuvastab, hindab, valideerib ja toetab andmete sidumist väliste suurte andmebaasidega, 
et tõhustada rutiinset seiret, vastata konkreetsetele rahvatervise küsimustele ja toetada 
rahvatervisega seotud otsuste tegemist; 

• toetab asjakohaseid IT-projekte, tagades, et andmenõuded määratletaks 
nõuetekohaselt; 

• täidab vajadusel muid töövaldkonnaga seotud ülesandeid. 

Andmeteadur 
Osakond: rahvatervise funktsioonid 
Viide: ECDC/FGIV/2022/PHF-DS 
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Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele nõuetele. 

• Haridustase, mis vastab vähemalt 3-aastasele lõpetatud ja diplomiga tõendatud 
kõrgharidusele1. 

• Kandidaadil on ELi ühe ametliku keele väga hea oskus ja teise ELi keele hea oskus 
ametiülesannete täitmiseks vajalikul tasemel2. 

• Kandidaadil on Euroopa Liidu liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini 
kodakondsus. 

• Kandidaadil on kõik kodanikuõigused3. 

• Kandidaat on täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud 
kohustused. 

• Kandidaadil on ametikohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused. 

• Kandidaat on füüsiliselt võimeline ametikohustusi täitma. 

B. Valikukriteeriumid 

Ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud järgmised töökogemuste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. 

Erialased töökogemused/teadmised 

• Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus pärast diplomi saamist ametikoha kirjelduses 
nimetatud töökohustustega ametikohal; 

• automatiseeritud andmetöötlus, valideerimine ja väljundite tootmine (eelistatavalt 
epidemioloogia või rahvatervise valdkonnas); 

• eri andmeallikate sidumine, et luua uusi andmebaase konkreetse eesmärgi käsitlemiseks 
(soovitavalt hõlmates suuri tervishoiuandmebaase); 

• kõrgetasemelised R-oskused, eelkõige väljundite ja koondpaneelide loomisel, kasutades 
Markdowni ja Shinyt; 

• statistika (eelistatavalt epidemioloogia või rahvatervise valdkonnas) ja tehisintellekt; 

• inglise keele suurepärane suuline ja kirjalik oskus. 

 

Isikuomadused/suhtlemisoskus 

• Kvaliteedikesksus ja teenistusvalmidus; 

• koostöövõime ja tugevate töösidemete loomise oskus; 

• lahendusele orienteeritus (probleemide lahendaja); 

 

 
                                                                                                                         

 
1 Arvestatakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 
ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 
2 Kandidaadid, kelle emakeel on inglise keel või muu kui ELi ametlik keel, peavad esitama teise keele oskuse taset (vähemalt B1) 
tõendava sertifikaadi. 
3 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil esitada politseitõend karistusregistri kannete puudumise kohta. 
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• organiseeritus ja täpsus.

Olenevalt avalduste arvust võib valikukomisjon kohaldada eespool nimetatud 
valikukriteeriumide piires rangemaid nõudeid. 

Võrdsed võimalused 
ECDC tagab tööandjana võrdsed võimalused ning ootab kandideerimisavaldusi kõigilt 
osalemis- ja valikukriteeriumidele vastavatelt kandidaatidelt, diskrimineerimata kedagi vanuse, 
rassi, poliitiliste, filosoofiliste või usuliste veendumuste, soo või seksuaalse sättumuse või 
puude põhjal. 

Töölevõtmine ja teenistustingimused 
Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valikukomisjon esitab direktorile. 
Valikukomisjoni ettepanek koostatakse käesoleva vaba ametikoha teate alusel. Kandidaatidelt 
võidakse nõuda kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama, et nimekiri 
võidakse avalikustada ja nimekirja kandmine ei taga töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valikumenetlust. 

Edukas kandidaat võetakse tööle lepingulise töötajana Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 3 punkti a alusel viieks aastaks. Lepingut võib pikendada. Töötaja 
asub tööle IV tegevusüksuses. 

Kandideerijatel tuleb arvestada Euroopa Liidu personalieeskirjade nõudega, et kõik uued 
töötajad peavad edukalt läbima üheksakuulise katseaja. 

Lepingu- ja töötingimuste lisateave on Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes 
järgmisel aadressil: 

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

Töökoht asub keskuse tegevuskohas Stockholmis. 

Reservnimekiri 
Kandidaatidest võidakse koostada reservnimekiri, mida kasutatakse, kui tekib samalaadne 
vaba ametikoht. Nimekiri kehtib avalduste esitamise aasta 31. detsembrini ja selle kehtivust 
võidakse pikendada. 

4 See vaba ametikoha teade on tõlgitud ingliskeelsest originaalist kõigisse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Et keskuse 
igapäevane töökeel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

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

