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Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksessa (ECDC) on avoinna edellä mainittu 
väliaikaisen toimihenkilön toimi, jota varten pyydetään hakemuksia. 

Toimenkuvaus 

ECDC ottaa palvelukseensa toimihenkilön edellä mainittuun avoimeen toimeen. ECDC:n on 
myös tarkoitus laatia varallaololuettelo, jota voidaan hyödyntää jatkossa muiden saman alan 
avointen toimien täyttämiseen. 

 

Toimenhaltija toimii mikrobiologian ja molekyylitutkimuksen ryhmänjohtajan alaisena, ja hänet 
sijoitetaan kansanterveystoimintojen yksikön valvontaosastoon. Hän tekee tiivistä yhteistyötä 
muiden valvontaosaston tiimien, ECDC:n tautiohjelmien ja muiden yksiköiden kanssa. 

Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 

• edistää strategian toteuttamista ja johtaa ECDC:n mikrobiologian alaan liittyvää 
toimintaa, erityisesti molekyylityypityksen saattamista osaksi EU-tason seurantaa ja 
epidemiaselvityksiä, laboratoriokapasiteetin kartoitusta ja vahvistamista sekä 
kansanterveyteen keskittyvien eurooppalaisten vertailulaboratorioiden verkoston 
perustamista 

• johtaa ja koordinoida mikrobiologian ja molekyylitutkimuksen ryhmän projekteja 

• toimia tieteellisenä ja teknisenä neuvonantajana ja edistää korkeiden mikrobiologiaan ja 

keskuksen toimintoihin liittyvien tieteellisten standardien noudattamista 

• tukea terveysuhkien tunnistamiseen, niihin reagoimiseen ja niihin liittyvien 
riskinarviointien tekemiseen liittyviä toimintoja antamalla neuvontaa mikrobiologian 
asiantuntemuksen alalla ja muun muassa tulkitsemalla monimutkaisia laboratoriotietoja 

• avustaa ECDC:n nopeiden riskinarviointien teossa sekä muissa teknisissä toiminnoissa 

• edistää vahvojen yhteistyösuhteiden ylläpitämistä tärkeimpien sidosryhmien, kuten 
Euroopan komission ja EU:n/ETA:n jäsenmaiden, kanssa muun muassa antamalla 
tieteellistä neuvontaa 

Vanhempi mikrobiologian asiantuntija 
Yksikkö: Kansanterveystoiminnot 
Viite: ECDC/AD/2022/PHF-PEM 
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• osallistua muuhun ECDC:n toimintaan tarpeen mukaan oman asiantuntemuksen alalla 

• osallistua ECDC:n ympärivuorokautiseen päivystykseen pyydettäessä. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 

A. Muodolliset vaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset: 

• vähintään neljän vuoden päätökseen saatettuja korkeakouluopintoja vastaava koulutus, 
josta on osoituksena tutkintotodistus, tai vähintään kolmen vuoden päätökseen 
saatettuja korkeakouluopintoja vastaava koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, 
ja sen lisäksi vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

• vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2, joka on saatu tutkintotodistuksen 
myöntämisen jälkeen 

• yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n virallisen kielen 
tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito3 

• jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 

• täydet kansalaisoikeudet4 

• mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty 

• tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine 

• terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 

Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät.   

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 

• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimenkuvauksessa esitettyjä 
tehtäviä vastaavasta työstä 

• vähintään kahden vuoden kokemus käytännön laboratoriotyöskentelystä sekä 
perinteisten menetelmien ja molekyylimenetelmien käyttämisestä mikrobien 
tunnistamiseen ja karakterisointiin, mieluiten kansallisessa tai kansainvälisessä 
mikrobiologian vertailulaboratoriossa 

• vähintään viiden vuoden kokemus infektiotautien soveltavasta molekyyliepidemiologiasta 
(esim. seuranta ja epidemiaselvitykset sekä epidemioihin vastaaminen) 

• kokemus patogeenien antigeenisestä ja geneettisestä karakterisoinnista tutkimuksissa, 
joista tiedotetaan kansanterveyttä koskevien päätösten tueksi 

 
 
                                                                                                                         

 
1 Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle jäsenvaltion 

viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 
2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon. 
3 Jos hakijan äidinkieli on englanti tai jokin muu kuin EU:n virallinen kieli, hänen on esitettävä todistus toisen vaaditun kielen 

tasosta (vähintään B1-taso). 
Sovellettavien henkilöstösääntöjen ja täytäntöönpanosääntöjen mukaan henkilöstön jäsenten on kyettävä työskentelemään 
kolmannella EU:n kielellä, jotta he olisivat ylennyskelpoisia vuotuisessa ylennysmenettelyssä. 

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• osoitetusti kyky välittää tutkimustietoa viranomaisille ja suurelle yleisölle 

• hyvä tietämys keskeisistä EU:n linjauksista ja toimista sekä ymmärrys ECDC:n roolista 
kansanterveyteen liittyvässä varautumisessa, tartuntatautien seurannassa ja rajat 
ylittäviin uhkiin reagoinnissa 

• englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

• varmennettavissa oleva kokemus hankehallinnosta ja asiantuntijoiden tai monialaisten 
ryhmien johtamisesta 

• kyky työskennellä ryhmässä ja luoda vahvat yhteistyösuhteet 

• sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman alan kehityksen seuraamiseen 

• erinomaiset analyyttiset valmiudet ja ongelmanratkaisutaidot 

• tuloshakuisuus ja kyky työskennellä paineen alaisena, suoriutua tehtävistä ja tehdä 
aloitteita. 

 

Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saadaan paljon. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintakriteerit täyttäviä henkilöitä jättämään hakemuksen ikään, rotuun, 
poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaan katsomatta. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jonka valintalautakunta esittää viraston 
johtajalle. Tämä avointa toimea koskeva ilmoitus on perustana valintalautakunnan 
ehdotukselle. Hakijoita pyydetään osallistumaan kirjallisiin testeihin. On syytä huomata, että 
esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa 
palvelukseen ottamista. Hakijoiden esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintamenettelyn 
perusteella. 

Toimeen valittu henkilö otetaan palvelukseen väliaikaiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan mukaisesti viiden 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 8. 

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

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, joihin pääsee seuraavan linkin kautta: 

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

Toimenhaltijan asemapaikka on Tukholma, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Varallaololuettelo 
Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää palvelukseen ottamiseen, jos 
muita vastaavia toimia tulee avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 
31. päivään asti, jona haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 
Tämän avoimen toimen hakeminen edellyttää, että luot tilin ECDC:n sähköisen 
rekrytointijärjestelmään tai että kirjaudut järjestelmään. Täytä kaikki vaaditut hakemuksen 
osiot ja lähetä se eteenpäin. ECDC ei hyväksy sähköpostitse, postitse tai muulla tavoin 
toimitettuja hakemuksia. 
 
Hakuaika päättyy päivänä, joka on annettu tätä avointa toimea koskevassa 
englanninkielisessä ilmoituksessa. On suositeltavaa jättää hakemus hyvissä ajoin ennen 
määräaikaa mahdollisten teknisten ongelmien ja/tai verkkosivuston runsaan käytön 
aiheuttamien häiriöiden varalta. ECDC ei hyväksy hakemuksia määräajan jälkeen. Kun olet 
lähettänyt hakemuksen, saat automaattisen sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan, että 
hakemus on vastaanotettu. Varmista, että hakijan tiliä varten antamasi sähköpostiosoite on 
oikein, ja tarkista sähköpostisi säännöllisesti. 
 
Sähköisen rekrytoinnin opas sekä ECDC:n rekrytointi- ja valintaprosessia koskeva opas 
löytyvät verkkosivustoltamme: 

https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille. 

Tämän avointa toimea koskevan ilmoituksen käännökset5 kaikilla EU:n virallisilla kielillä ovat 
täällä: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/work-ecdc/recruitment/vacancies/vacancy-
translations 

 

 
 

                                                                                                                         

 
5 Ilmoitus avoimesta toimesta on käännetty englannista kaikille EU:n virallisille kielille, mutta viraston kieli päivittäisessä 

toiminnassa on yleensä englanti. ECDC suosii siksi hakemusten toimittamista englanniksi. 

https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/work-ecdc/recruitment/vacancies/vacancy-translations
https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/work-ecdc/recruitment/vacancies/vacancy-translations

