AVOIN TOIMI

Mikrobiologian ja sovelletun
molekyyliseurannan asiantuntija
Yksikkö: Kansanterveyden toiminnot
Viite: ECDC/AD/2021/PHF-EMAMS
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) avointa väliaikaista tointa varten
pyydetään hakemuksia.

Toimenkuvaus
ECDC ottaa edellä mainittuun toimeen palvelukseensa viisi henkilöä. ECDC:n on tarkoitus
laatia myös varallaololuettelo, jota voidaan hyödyntää jatkossa täytettäessä saman alan
avoimia toimia.
Toimenhaltija toimii mikrobiologian ja molekyylitutkimuksen ryhmänjohtajan alaisena, ja hänet
sijoitetaan kansanterveystoimintojen yksikön valvontaosastoon. Hän tekee tiivistä yhteistyötä
muiden valvontaosaston tiimien, tautiohjelmien ja muiden yksiköiden kanssa.
Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti
•

tautikohtaisen seurannan määrittely ja toteuttaminen, johon sisältyy integroitu
genomityypitys, mukaan luettuna seurannan tavoitteiden määrittely,
seurantaprotokollien suunnittelu ja analyysisuunnitelmien laatiminen

•

genomityypitystietojen analysointi, tulkinta ja välittäminen sekä
rutiiniseurantajärjestelmistä että monikansallisten epidemiaselvitysten yhteydessä tämä
edellyttää seuranta- ja epidemiaraporttien sekä tautien torjuntaa ja ehkäisyä koskevien
suositusten antamista

•

tautikohtaisten laboratorioverkostojen koordinointi, johon sisältyy yhteydenpito
verkostoihin erityishankkeissa, palautteen antaminen, raporttien ja muiden tuotosten
laatiminen

•

molekyylityyppeihin perustuvien seurantatietojen hallinnoinnin ja soveltamisen
optimointi, molekyylityyppien osatekijöihin liittyviä seurantajärjestelmiä koskevan
innovoinnin tukeminen ja sen varmistaminen, että innovoinnin tulokset yhdistetään
ECDC:n rutiiniseurannan tuotoksiin

•

mikrobiologian asiantuntijaneuvojen antaminen ECDC:ssä, EU:n/ETA:n jäsenvaltioissa ja
Euroopan komissiossa molekyylityyppeihin perustuvien tietojen analyysissa ja
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tulkinnassa, kun EU:hun/ETA:han kohdistuvia tartuntatauteihin liittyviä
kansanterveysuhkia havaitaan, arvioidaan ja seurataan ja niistä viestitään
•

sekä tautikohtaisten että tautiohjelmien välisten mikrobiologisten hankkeiden
edistäminen ja koordinointi tällaisilla hankkeilla pyritään tukemaan diagnostisten ja
genomityypitysvalmiuksien kehittämistä jäsenvaltioissa, parantamaan ja standardoimaan
diagnostisten menetelmien laatua (esimerkiksi ulkoisten laadunarviointien avulla),
tarjoamaan koulutusta tietyillä aloilla sekä lisäämään mikrobiologian tuotosten arvoa ja
vaikutusta

•

ECDC:n nopeisiin riskinarviointeihin osallistuminen

•

osallistuminen Euroopan parlamentilta, komissiolta ja jäsenvaltioilta tuleviin kysymyksiin
vastaamiseen

•

osallistuminen muuhun ECDC:n toimintaan tarpeen mukaan oman asiantuntemuksen
alalla

•

ECDC:n ympärivuorokautisen (24/7) päivystykseen osallistuminen pyydettäessä.

Vaadittava pätevyys ja kokemus
A. Muodolliset vaatimukset
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset:
•

hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka
suorittamisesta on tutkintotodistus1

•

yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n virallisen kielen
tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito2

•

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

•

täydet kansalaisoikeudet3

•

mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty

•

tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine

•

terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen.

B. Valintaperusteet
Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija täyttää seuraavat työkokemusta sekä
henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet.

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen
•

vähintään viiden vuoden työkokemus (tutkinnon suorittamisen jälkeen), josta vähintään
kolme vuotta on kertynyt toimen kuvauksessa esitettyjä tehtäviä vastaavasta työstä

•

mikrobiologian korkeakoulututkinto tai jatko-opiskelijan tutkinto ja/tai suoritettu
EUPHEM-koulutusohjelma

1

Huomioon otetaan ainoastaan tutkintotodistukset, jotka on myönnetty jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai joista on jäsenvaltion
viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus.
2 Jos hakijan äidinkieli on englanti tai jokin muu kuin EU:n virallinen kieli, hänen on esitettävä todistus toisen hallitsemansa kielen
tasosta (vähintään B1-taso).
Vuotuisella ylennyskierroksella ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on sovellettavissa henkilöstösäännöissä
ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU-kielen taito.
3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä.
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•

kokemus sellaisten alueellisten, kansallisten ja/tai kansainvälisten kansanterveyden
seurantajärjestelmien perustamisesta, käyttämisestä tai arvioinnista, joihin on yhdistetty
molekyylitietoja

•

kokemus integroitujen mikrobiologisten ja epidemiologisten tietojen analysoinnista,
tulkinnasta ja välittämisestä seurannan ja epidemiaselvitysten yhteydessä, mukaan
luettuna raportointi keskeisille sidosryhmille, sekä tautien ehkäisyä ja valvontaa
koskevien suositusten antaminen

•

Kokemus ulkoisten laadunarviointien tai diagnostisten määritysten validointitutkimusten
suorittamisesta kansallisessa, alueellisessa tai paikallisessa laboratoriossa

•

englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot
•

erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot

•

kyky tehdä yhteistyötä ja luoda vahvat monialaiset työsuhteet

•

tulossuuntautuneisuus ja aloitteellisuus

•

erinomainen kyky organisoida ja työskennellä paineen alla

•

laatuun panostaminen ja palvelualttius.

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 tointa 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 valituksi tuleva 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 5.
Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien
työntekijöiden on suoriuduttava yhdeksän kuukauden koeajasta 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.
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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
Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu.
Sähköpostiviestin aiheriville on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite ja
hakijan sukunimi.
Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakulomakkeen
kaikki vaaditut osiot, mieluiten englannin kielellä, ja toimitettava hakulomake
Word- tai PDF-muodossa4. Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.
ECDC:n hakulomake on osoitteessa
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
Hakuaika päättyy päivänä, joka on ilmoitettu tätä avointa toimea koskevassa
englanninkielisessä ilmoituksessa. Lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä muita
tärkeitä tietoja valintamenettelystä saa ECDC:n verkkosivuilta edellä olevan linkin kautta.
Hakemusten suuren määrän vuoksi valinnan etenemisestä ilmoitetaan vain haastatteluun
valituille hakijoille.

4 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille EU:n virallisille kielille. Koska viraston päivittäisessä
toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä.
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