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

Ametikoha kirjeldus 
Töötaja annab aru teadusnõustamise koordineerimise sektsiooni juhatajale. 

Töötaja vastutab eelkõige järgmiste töövaldkondade eest: 

 koordineerib ja korraldab nakkushaiguste rakendusliku epidemioloogia Euroopa 
teaduskonverentsi (ESCAIDE) tegevust, sh kavandamine, järelevalve ja hindamine ning 
seotud ülesannete, lepingute ja eelarve igapäevane haldamine, ning arendab, säilitab ja 
edendab häid töösuhteid kõigi osalistega; 

 toetab vajadusel ESCAIDE teaduskomiteed, sh teaduskomitee koosolekute päevakorra, 
aruannete ja protokollide koostamist; 

 toimib teadussekretariaadina, uurides teadusprogrammi sisu ja tehes selle kohta 
ettepanekuid (sh teemad ja esitajad), et see oleks sihtrühmale huvitav ja asjakohane; 

 juhib hindamist, ümberkavandamist ja innovatsiooni, et tugevdada konverentsi 
nähtavust ja teavitustegevust, samuti teadusprogrammi ning kaasürituste kvaliteeti ja 
asjakohasust; 

 ajakohastab ESCAIDE ja sektsiooni interneti ja intraneti lehekülgi ning koostöös keskuse 
sise- ja välissuhtluse sektsioonidega aitab aktiivselt kaasa seotud teabevahetusele; 

 aitab kaasa teadusnõustamise koordineerimise sektsiooni igapäevaste ülesannete 
täitmisele kooskõlas keskuse teadusliku sõltumatuse, kvaliteedi ja läbipaistvuse 
kohustustega (nt teadustegevuse ja väljundite menetluste, standardite ja 
tulemusnäitajate väljatöötamine ja seire, seotud ELi asutuste ning teadusnõustamise 
pakkumises osalevate sidusrühmade kestliku võrgustiku arendamine ja säilitamine ning 
andmete ja teabe läbivaatamine ja kokkuvõtete koostamine; 

 aitab kaasa tegevustele, millega suurendatakse keskuse teadustegevuse ja tulemuste 
asjakohasust ja mõjusust; 

 täidab nõudmisel muid oma töövaldkonnaga seotud ülesandeid. 

Teadussuhtluse ametnik 
Osakond: teadusjuhi büroo 
Viide: ECDC/FGIV/2019/OCS-SEO 
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Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele ametlikele nõuetele. 

 Kandidaadil on vähemalt 3-aastane lõpetatud ja diplomiga tõendatud kõrgharidus ning 
vähemalt 1-aastane asjakohane erialane töökogemus1. 

 Kandidaadil on ELi ühe ametliku keele väga hea oskus ja teise ELi keele oskus 

ametiülesannete täitmiseks vajalikul heal tasemel2. 

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

 Kandidaadil on kõik kodanikuõigused3. 

 Kandidaat on täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud 
kohustused. 

 Kandidaadil on ametikohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused. 

 Kandidaat on füüsiliselt võimeline ametikohustusi täitma. 
 

B. Valikukriteeriumid 

Sellele ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud töökogemuste/teadmiste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. 

Erialased töökogemused/teadmised: 

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

 kõrgharidus ühes keskuse pädevuse olulises teadusvaldkonnas, st infektsioonhaiguste 
epidemioloogia, mikrobioloogia, meditsiin, biomeditsiin, teadussuhtlus või samaväärne 
valdkond; 

 projekti- ja lepinguhalduse tõendatud kogemus; 

 rahvusvaheliste teadusürituste ja konverentside korraldamise varasem kogemus, eriti 
teadusprogrammi koostamise kogemus; 

 tõendatavad teadmised tõenduspõhistest meetoditest ning teadusandmete ja -teabe 

otsimise, hindamise, kokkuvõtmise ja esitamise kogemus; 

 valitsusasutustega või valitsusasutustes töötamise kogemus riigi või ELi tasandil; 

 inglise keele suurepärane suuline ja kirjalik oskus. 

 

 
 
                                                                                                                         

 
1 Arvestatakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille kohta on nende 
liikmesriikide ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 
2 Iga-aastasele edutamisele kvalifitseerumiseks peavad töötajad oskama ka kolmandat Euroopa Liidu keelt 

töökeele tasemel, nagu on kirjeldatud kohaldatavates personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades. 
3 Enne ametisse nimetamist peab valituks osutunud kandidaat esitama politseitõendi karistusregistri kannete 
puudumise kohta. 
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Isikuomadused/suhtlemisoskus: 

 kandidaat on sõbralik ja eelarvamusteta, hea suhtlemis- ning meeskonnatööoskusega; 

 suudab töötada eri valdkondi esindavate asutusesiseste ja -väliste partneritega 
rahvusvahelises ja mitmekultuurilises keskkonnas; 

 on lahendustele orienteeritud ja avatud pidevale õppele ning enesetäiendamisele; 

 suudab rakendada head otsustusvõimet, eriti tegeldes mitme ülesandega tähtaegade ja 
vahendite piiratuse tingimustes; 

 suhtleb selgelt ja täpselt kirjalikult ja suuliselt ning tal on huvi visuaalse 
kommunikatsiooni vastu. 

 

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

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 lõppnimekirja 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 katseaja. 

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

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

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 seda tähtaega 
võidakse pikendada. 

Avalduste esitamine 
Kandideerimiseks saatke täidetud avaldus e-posti aadressil 
Recruitment@ecdc.europa.eu, märkides e-kirja teemareale selgelt vaba töökoha 
viitenumbri ja oma perekonnanime. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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Avaldus on kehtiv, kui avaldusvormi kõik kohustuslikud väljad on täidetud. 
Avaldus tuleb esitada Wordi või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles4. 
Puudulikult täidetud avaldus loetakse kehtetuks. 

ECDC avaldusvorm on meie veebilehel aadressil 

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

Avalduste esitamise tähtpäev, valikumenetluse seisu lisateave ja värbamismenetluse oluline 
teave on avaldatud meie veebilehel ja sellega saab tutvuda eespool esitatud lingi kaudu. 

Saabuvate avalduste suure arvu tõttu teavitatakse üksnes kandidaate, keda kutsutakse 
töövestlusele. 

 

 
 
                                                                                                                         

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

