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

Toimenkuvaus 
ECDC:n tarkoituksena on ottaa yksi henkilö palvelukseen edellä mainittuun avoimeen toimeen. 
ECDC aikoo myös laatia varallaololuettelon, jota voidaan käyttää myöhemmin tällä 
asiantuntemuksen alalla avautuvien toimien täyttämiseen. 

Toimenhaltija johtaa epidemiatietoja käsittelevää ryhmää seurantajaostossa ja työskentelee 
seurantajaoston päällikön alaisuudessa kansanterveystoimintojen yksikössä. 

Toimeen kuuluu epidemiatietojen alan teknisiä tehtäviä sekä koordinointi-, johto- ja 
suunnittelutehtäviä, myös tulevien toimien kehittämistä, jotta voidaan varmistaa 
tartuntatautiuhkien havaitseminen ajoissa, uhkien arviointi ja valvonta sekä niistä 
tiedottaminen EU:ssa/ETA-alueella. 
Toimenhaltijan tehtäviin kuuluu erityisesti seuraavaa: 
• epidemiatietoja käsittelevän ryhmän johtaminen siten, että varmistetaan tehokas 

ryhmädynamiikka, edistetään palveluhenkistä asennetta, annetaan oikea-aikaista ja 
riittävää tulospalautetta ja parannetaan henkilöstön kehittymismahdollisuuksia 

• ECDC:n uhkien havaitsemista ja epidemiatietoja koskevien toimien koordinointi ja 
jatkuva parantaminen sekä ryhmän vuotuisen työsuunnitelman täytäntöönpanon 
varmistaminen, henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit mukaan lukien 

• sen varmistaminen, että uhkien havaitsemisprosessi toteutetaan tiukimpien 
laatuvaatimusten mukaisesti ja että siinä hyödynnetään innovatiivisia työkaluja ja 
digitaalisia teknologioita kartoitusta, tietojen keräämistä, analyysia, visualisointia ja 
viestintää varten sekä laaditaan asianmukaiset arviointimekanismit ja tulosindikaattorit 

• sen varmistaminen, että epidemiatietojen hankkimisessa kerätyt tiedot annetaan koko 
organisaatiossa saataville siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen muita tarkoituksia 
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varten, esimerkiksi indikaattoripohjaisissa seuranta-analyyseissa ja matemaattisessa 
mallintamisessa 

• epidemiatietoja koskevien havaintojen oikea-aikaisen jakamisen varmistaminen 
asiaankuuluville sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille asianmukaisin viestintäkeinoin 

• vahvojen yhteyksien ja aktiivisen yhteistyön varmistaminen muiden ECDC:n 
organisaatioyksikköjen, jäsenvaltioiden asiaankuuluvien sidosryhmien, Euroopan 
komission, WHO:n ja muiden kansainvälisten kumppanien kanssa siten, että keskitytään 
erityisesti uhkien varhaiseen havaitsemiseen ja arviointiin 

• ECDC:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisten kumppanien asiantuntijoiden kouluttaminen 
epidemiatietojen alalla 

• tarvittaessa muuhun ECDC:n toimintaan osallistuminen toimenhaltijan oman 
asiantuntemuksen alalla 

• toimenhaltijan on osallistuttava ECDC:n ympärivuorokautiseen päivystysjärjestelmään. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset: 
• vähintään nelivuotiset korkeakouluopinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus, tai 

vähintään kolmevuotiset korkeakouluopinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus, 
sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

• (tutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen hankittu) vähintään yhdeksän vuoden 
työkokemus2 

• 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 ja 
• terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät. Näitä ovat seuraavat: 
 

 
 
                                                                                                                         

 
1 Huomioon otetaan ainoastaan tutkintotodistukset, jotka on myönnetty jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai joista on jäsenvaltion 

viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus. 
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 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. 

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 
• korkeakoulututkinto tai jatkotutkinto kansanterveyden tai epidemiologian alalta 
• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksessa esitettyjä 

tehtäviä vastaavasta työstä 
• erityiskokemus epidemiatietoja koskevista toimista sekä operatiiviselta että käsitteelliseltä 

kannalta kansainvälisellä tai kansallisella tasolla 
• kokemus ryhmien johtamisesta ja hallinnasta, mielellään lähimpänä esimiehenä 
• epidemiatietoja koskevien työkalujen ja menetelmien hyvä tuntemus ja taitava käyttö, 

myös kyky käyttää tietokantoja, tilasto-ohjelmistopaketteja ja -teknologioita 
epidemiologiatietojen hallintaa, analysointia ja välittämistä varten 

• englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / vuorovaikutustaidot 
• todistetusti kyky organisoida ja suunnitella ryhmän työtä ja vastaavien määrärahojen 

hallintaa 
• kyky työskennellä tiukoissa määräajoissa, ennakoida vaikeudet ja ehdottaa tarvittaessa 

parannuksia 
• yhteistyökyky ja kyky luoda vahvoja työsuhteita 
• kyky voimaannuttaa, motivoida ja johtaa muita 
• laatutietoisuus ja palvelualttius. 
 
Saatujen hakemusten määrän mukaan valintalautakunta voi soveltaa edellä mainittuja 
valintaperusteita tiukempia vaatimuksia. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC tarjoaa työnantajana yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintaperusteet täyttäviä henkilöitä toimittamaan hakemuksen ikään, 
rotuun, poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnollisen vakaumukseen, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaan katsomatta. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. Tämä 
avointa tointa koskeva ilmoitus on valintalautakunnan ehdotuksen perustana. Hakijaa 
pyydetään osallistumaan kirjallisiin kokeisiin. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että 
esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa 
palvelukseen ottamista. Esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintamenettelyn tuloksena. 
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. 
Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien 
uusien työntekijöiden on läpäistävä yhdeksän kuukauden koeaika. 
Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavissa seuraavan linkin kautta: 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Työpaikka on Tukholmassa, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee. 

Varallaololuettelo 
Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää rekrytoinnissa, jos vastaavia 
toimia tulee avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 31. päivään, jona 
haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 
Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 
Hakemus voidaan ottaa huomioon vain, jos kaikki vaaditut hakulomakkeen kohdat 
on täytetty. Hakulomake toimitetaan Word- tai PDF-tiedostona mieluiten 
englannin kielellä5. Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. 
ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on englanninkielisessä hakuilmoituksessa esitetty 
päivämäärä. Lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä tärkeitä tietoja 
valintamenettelystä saa ECDC:n verkkosivuilta edellä olevan linkin kautta. 
Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille. 
 

 
 
                                                                                                                         

 
5 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. 

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