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

Toimenkuvaus 
Toimenhaltija osallistuu EU:n terveysturvallisuutta koskevan aloitteen (EU HSI) toteuttamiseen 
erityisesti työntekijöiden valmiuksien kehittämisen osalta (MediPIET)1. Aloite on yksi Euroopan 
tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen hankkeista. 

Toimenhaltija työskentelee stipendiohjelman päällikön alaisuudessa kansanterveystoimintojen 
yksikön kansanterveysalan koulutusjaostossa. 

Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 
• kartoittaa, arvioida ja edistää mahdollisuuksia toteuttaa hankkeita ja tehtäviä, kansainväliset

tehtävät mukaan lukien, MediPIET-stipendiaattien tekemällä oppimiseen perustuvaa
koulutusta varten ohjelman keskeiset osaamistavoitteet ja opetusohjelma huomioon ottaen

• ohjata stipendiaatteja, kehittää vuorovaikutusta kokemusta jakamalla, odotuksia
tarkastelemalla, koordinaattorin, stipendiaatin ja ohjaajan tehtäviä selkeyttämällä ja
ohjaamalla sekä MediPIET-stipendiaatteja että ohjaajia

• antaa teknistä tukea ja valvoa stipendiaatin edistymistä
• koordinoida koulutusjaksojen järjestämistä ja niiden myöhempää arviointia
• kartoittaa, tarkistaa ja kehittää koulutusjaksojen sisältöä ja koulutusmateriaalia

oppimismenetelmiä soveltaen, mukaan lukien käytännön tapaustutkimukset ja sulautuva
oppiminen, sekä huolehtia opettajien kouluttamisesta

MediPIET1 on EU:n rahoittama alueellinen kenttäepidemiologian koulutusohjelma Välimeren ja Mustanmeren alueen EU:n 
ulkopuolisille maille. Lisätietoja saa ECDC:n verkkosivustolta  https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/new-eu-initiative-
health-security-eu-neighbours 

Tieteellinen koordinaattori 
Yksikkö: Kansanterveystoiminnot 
Viite: ECDC/FGIV/2021/PHF-SC 
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• osallistua ohjelman strategiseen kehittämiseen ja sen tunnetuksi tekemiseen 
• kehittää edelleen MediPIET-koulutusohjelman opasta ja muita keskeisiä teknisiä asiakirjoja 
• edesauttaa laadun jatkuvaa parantamista koulutuspaikoilla, antaa tukea ohjaajille heidän 

kouluttajana ja ohjaajana toimimista koskevan osaamisensa ja menettelytapojensa 
parantamiseksi 

• edistää kansallisten laitosten osallistumista alueellisesti koulutustoimiin ja kannustaa 
kumppanien välistä verkostoitumista koulutusresurssien jakamiseksi 

• olla tiiviisti yhteydessä MediPIET-ohjelman kumppanilaitoksiin ohjelman koulutuspaikkojen ja 
koulutuskeskusten foorumin välityksellä 

• tehdä yhteistyötä ECDC:n stipendiohjelman (EPIET ja EUPHEM) ja muiden alueella 
toteutettavien asiaankuuluvien ohjelmien kanssa 

• edustaa MediPIET-ohjelmaa asiaankuuluvissa tieteellisissä tapaamisissa ja konferensseissa 
• osallistua projektihallintoon ja koulutustoimien (esim. koulutusjaksojen, koulutuskäyntien) 

hallinnolliseen ja talousarvioon liittyvään valvontaan 
• suorittaa tarvittaessa muita omaan asiantuntemusalaan liittyviä tehtäviä. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset: 
• vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus2, ja 

vähintään vuoden työkokemus alalta 
• 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 
Toimen edellyttämän pätevyyden arvioimiseksi on määritelty keskeiset valintaperusteet, 
jotka koskevat työkokemusta, ammatillista osaamista, henkilökohtaisia ominaisuuksia ja 
vuorovaikutustaitoja. 

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 
• tutkinnon suorittamisen jälkeen saatu vähintään kolmen vuoden työkokemus toimenkuvan 

mukaisista tehtävistä 
 
 
                                                                                                                         

 
2 Huomioon otetaan ainoastaan tutkintotodistukset, jotka on myönnetty jossakin EU:n jäsenvaltiossa tai joista on kyseisen 
jäsenvaltion viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus. 
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). 
4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• interventioepidemiologian menetelmien vankka tuntemus, josta on osoituksena työkokemus 
ja asianmukainen luettelo tieteellisissä julkaisuissa tai epidemiologiaa käsittelevissä lehdissä 
julkaistuista raporteista ja artikkeleista 

• hyvät pedagogiset taidot ja opetustaidot, koulutustoimien kehittämisestä ja toteuttamisesta 
todistettavasti saatu kokemus, joka osoitetaan ansioluetteloon sisältyvillä lyhyillä kuvauksilla 
kehitettyjen ja toteutettujen koulutustoimien määrästä ja tyypistä 

• hyvät mentorointitaidot, kuten aktiivinen kuunteleminen, valmiudet luoda menettelytapoja 
ja noudattaa niitä tavoitteiden saavuttamiseksi odotusten mukaisesti, valmiudet käsitellä 
ristiriitatilanteita, seurata edistymistä, auttaa stipendiaattia hankkimaan uutta tietoa ja uusia 
näkemyksiä ja soveltamaan niitä 

• hyvät tieteellisen kirjoittamisen taidot, todistettavasti kokemusta suullisesta ja kirjallisesta 
tieteellisestä viestinnästä 

• englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 
• erinomaiset viestintätaidot 
• valmiudet tunnistaa herkkyystekijöitä kansainvälisissä kumppaniverkostoissa ja 

organisaatioissa, mikä osoittaa taitoa ymmärtää organisaatiota, tilannetietoisuutta ja 
sopeutumiskykyä 

• kyky työskennellä paineen alaisena ja hoitaa useita samanaikaisia tehtäviä ja vastuualueita 
• laatu- ja tulossuuntautuneisuus 
• yhteistyökyky ja valmiudet luoda vahvoja yhteistyösuhteita. 

 
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 ja vammaan katsomatta. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään valintalautakunnan johtajalle esittämän esivalintaluettelon 
perusteella. Tämä avointa tointa koskeva ilmoitus on perustana valintalautakunnan 
ehdotukselle. Hakijoita voidaan pyytää kirjallisiin testeihin. On syytä huomata, että 
esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa 
palvelukseen ottamista. Esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintamenettelyn perusteella. 
Valituksi tullut hakija otetaan palvelukseen sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 artiklan a alakohdan mukaisesti neljän 
vuoden toimikaudeksi hankkeen saaman rahoituksen mukaisesti. Toimi kuuluu 
tehtäväryhmään IV. 
Hakijan tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava koeaika hyväksytysti. 
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Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Toimenhaltijan asemapaikka on Tukholma, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee. 

Varallaololuettelo 
Menettelyn perusteella voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää palvelukseen 
ottamiseen mahdollisten uusien avointen toimien täyttämiseksi, myös sellaisten, joissa 
sopimus on kestoltaan erilainen esimerkiksi määräaikaisen rahoituksen vuoksi. 
Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 31. päivään asti, jona haun määräaika 
päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 
Täytetty hakulomake lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu, ja 
sähköpostiviestin aiheriville merkitään selvästi avoimen toimen viitenumero ja 
hakijan sukunimi. 
Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä kaikki 
hakulomakkeen vaaditut osiot, mieluiten englannin kielellä, ja toimitettava 
hakulomake Word- tai PDF-muodossa5. Puutteellisia hakemuksia ei oteta 
huomioon. 
ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Tietoja hakemusten toimittamisen määräajasta, valintamenettelyn etenemisestä ja 
palvelukseen ottamisesta saa ECDC:n verkkosivuilta edellä olevan linkin kautta. 
Hakemusten suuren määrän takia vain haastatteluun valittuihin hakijoihin otetaan yhteyttä. 

 
 
                                                                                                                         

 
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/FI/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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