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Avoin työpaikka: Uusien ja vektorivälitteisten tautien 

tautiohjelman päällikkö 
Yksikkö: Tutkimusjohtajan toimisto 
Viite: ECDC/AD/2017/OCS-HODP-2 

 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) avointa väliaikaista tointa varten 
pyydetään hakemuksia. 

Toimen kuvaus 

Toimenhaltija työskentelee tautikohtaisten ohjelmien jaoston päällikön alaisuudessa, ja hänen 
apunaan toimii ohjelmajohtaja. Toimenhaltija vastaa uusien ja vektorivälitteisten tautien 
ohjelman (Programme of Emerging and Vector-borne Diseases, EVD) tieteellisestä ja teknisestä 
sisällöstä.  

Hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti 

 neuvoa ECDC:n johtajaa, tutkimusjohtajaa ja johtoryhmää kaikista EVD-ohjelman 
näkökohdista, mukaan lukien uusien ja vektorivälitteisten tautien ehkäisyä ja valvontaa 
koskevan ECDC:n strategian laatiminen ja päivittäminen 

 koordinoida ja helpottaa EVD-ohjelman toimintaa, kuten monivuotisen ja vuotuisen 
toimintasuunnitelman luonnoksen ja rahoitusluonnoksen laadintaa, sekä vastata kaikkien 
uusiin ja vektorivälitteisiin tauteihin liittyvien ECDC:n suoritteiden laadusta 

 luoda ECDC:n johtajalta saadun luvan jälkeen yhteyksiä ulkopuolisiin sidosryhmiin 
(Euroopan komissio, Euroopan lääkevirasto, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen, WHO sekä muut kansainväliset terveysvirastot ja 
akateemiset laitokset) uusien ja vektorivälitteisten tautien ehkäisyyn ja valvontaan 
liittyvissä asioissa  

 johtaa koordinointia ja ohjata vuorovaikutusta jäsenvaltioiden (ja EU:n 
laajentumismaiden ja naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden) asiantuntijoista 
koostuvassa ECDC:n EVD-verkostossa 

 määrittää uusien ja vektorivälitteisten tautien ehkäisyä ja valvontaa koskevan 
riskinarvioinnin, teknisen neuvonnan, ohjeistuksen ja seurannan tarpeet ja täyttää ne  

 valvoa Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kysymyksiin 
perustuvan tutkimuspohjaisen ohjeistuksen ja neuvonnan laadintaa 

 suunnitella ja koordinoida uusien ja vektorivälitteisten tautien ehkäisyä ja valvontaa 
koskevia EU:n tason tieteellisiä tutkimuksia sekä edistää kyseisten tautien 
tutkimusohjelmia EU:ssa 

 laatia ja koordinoida epidemiologisia tutkimuksia ja antaa asiantuntijoiden ohjeita, jotka 
koskevat kenttätukea EU:ssa ja laajentumismaissa EVD:hen liittyvän vakavan 
rajatylittävän terveysuhan tapauksessa 
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 myötävaikuttaa pyydettäessä ECDC:n muuhun toimintaan toimenhaltijan erikoisalalla ja 
osallistua tarvittaessa ECDC:n jokapäiväiseen ja ympärivuorokautiseen 
päivystysjärjestelmään. 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 

A. Muotovaatimukset 

Hakijan on täytettävä tietyt muodolliset vaatimukset, jotka ovat seuraavat: 

 vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto, josta on tutkintotodistus, tai vähintään 
kolmevuotinen korkeakoulututkinto, josta on tutkintotodistus, sekä vähintään yhden 
vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

 vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (hankittu tutkintotodistuksen myöntämisen 
jälkeen) 

 perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n kielen taito, 
joka riittää toimen edellyttämien työtehtävien hoitamiseen3 

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

 täydet kansalaisoikeudet4 

 asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvoitteet on täytetty 

 työtehtäviin liittyvät henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset täyttyvät 

 riittävä terveys tehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet 

Valintamenettelyssä sovelletaan työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
vuorovaikutustaitoja koskevia keskeisiä valintaperusteita. Näitä ovat seuraavat: 

Työkokemus ja ammatillinen tieto 

 jatko-opinnot tai lääketieteellinen tutkinto epidemiologiassa, mikrobiologiassa, 
kansanterveystieteessä, lääketieteessä, eläinlääketieteessä, biologiassa tai vastaavassa 

 todistettu kansallisella tasolla hankittu työkokemus uusien ja vektorivälitteisten tautien 

ehkäisystä ja valvonnasta  

 vankka tieteellinen ja tekninen perehtyneisyys uusien ja vektorivälitteisten tautien 
epidemiologiseen tilanteeseen EU:ssa 

 todistetusti kokemusta epidemiologisten ja/tai muiden asianmukaisten 
kansanterveysalan tutkimusten suunnittelusta ja toteuttamisesta 

                                                 

1 Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle asianomaisen jäsenvaltion 
viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 

2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon. 

3 Ylentäminen vuotuisella ylennyskierroksella edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on sovellettavissa henkilöstösäännöissä ja 
täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU:n kielen taito.  

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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 erinomaiset taidot strategiaohjelmien ja hankkeiden johtamisessa, mukaan lukien 
budjetointiasiat 

 todistetusti kokemusta ihmisten johtamisesta ja johtajana toimimisesta 

 englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

 todistetusti taito välittää tieteellistä tietoa viranomaisille ja tutkijoille sekä suurelle 
yleisölle 

 vankat ihmissuhdetaidot ja hyvä ryhmätyöskentelykyky, mukaan lukien erinomaiset 
verkostoitumis-, suhdetoiminta- ja neuvottelutaidot 

 paineensietokyky ja kyky huolehtia tehokkaasti monista erilaisista vastuullisista 
tehtävistä. 

Hakijan eduksi katsottava kokemus ja taidot ovat seuraavat: 

 kansanterveyden alalla sekä tartuntatautien ehkäisyssä ja valvonnassa toteutettavien 
EU:n toimintalinjojen ja toimien hyvä tuntemus 

 kansainvälisellä tasolla hankittu työkokemus uusien ja vektorivälitteisten tautien 
ehkäisystä ja valvonnasta 

 lääketieteellisen entomologian ja/tai vektorivalvonnan yliopistotutkinto, todistettu 

koulutus tai kattavat tiedot  

 

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

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot  

Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. Tämä 
hakuilmoitus on perustana valintalautakunnan ehdotukselle. Hakijoita voidaan pyytää 
osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. 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 AD8. 

Hakijoiden on otettava huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on läpäistävä koeaika. 

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavina seuraavan linkin kautta:  

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

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on ECDC:n toimipaikka.  

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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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 on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 

Hakemus on hyväksyttävä 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/work-us/vacancies 

Tietoja hakemusten toimittamisen määräajasta ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä 
sekä muita 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 ja julkaistaan kaikilla 24:llä EU:n virallisella kielellä. Koska 
viraston päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC toivoo saavansa hakemukset mieluiten 
englanninkielisinä. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies

