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AVOIN TOIMI 

 

Toimittaja 
Yksikkö: Tieteelliset menetelmät ja standardit 
Viite: ECDC/FGIV/2020/SMS-EDITOR 
 

 

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

Toimenkuvaus 
Toimenhaltija työskentelee toimittamisesta, suunnittelusta ja digitaalisista alustoista vastaavan 
ryhmänjohtajan alaisuudessa tieteellisten menetelmien ja standardien yksikön tiedotus- ja 
tiedonhallintajaostossa tehden tiivistä yhteistyötä organisaation tieteellisten asiantuntijoiden 
kanssa.  

 

Toimenhaltija vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä: 

• erilaisten tekstien (lähinnä ECDC:n tieteellisten raporttien, hallinnollisen aineiston, 
verkkosivujen) oikoluku ja toimittaminen painokuntoon kiinnittäen huomiota 
täsmällisyyteen, johdonmukaisuuteen, selkeyteen, tyyliin ja rakenteeseen 

• tekstien toimittaminen ECDC:n omia tekstinlaadintaohjeita ja Euroopan unionin 
toimielinten yhteisiä tekstinlaadinnan ohjeita noudattaen 

• asiakirjojen muuntaminen ja järjestäminen ECDC:n lomakkeisiin ja tyylitiedostoihin 
käyttäen pääasiassa Microsoft Word -ohjelmaa 

• johdonmukainen muotoilu ja layout ECDC:n visuaalisia laadintaohjeita noudattaen 

• grafiikan, kuvien ja taulukoiden muokkaus ja muuntaminen Microsoft Word -, Excel- ja 
PowerPoint-ohjelmia käyttäen 

• viitteiden tarkistaminen ja muotoilu (Vancouverin järjestelmä), laatijoiden mahdollisesti 
toimittaman End Note -tiedoston muokkaus 

• lyhyiden tekstien, kuten julkaisujen tiivistelmien kirjoittaminen englanniksi 

• yhteydenpito ECDC:n tekstinlaatijoihin ja hankejohtajiin toimitusprosessin aikana 
toimituksellisista muutoksista ja aikarajoista sopimiseksi 

• tuotosvalintoja koskeva neuvonta kohdeyleisön mukaan ECDC:n tuotannon vaikutuksen 
maksimoimiseksi; 



 
 
 
 

ECDC AVOIN TOIMI 
 

 

 

 
2 
 
 

• yhteistyö suunnittelijoiden, ulkoisten kumppanien ja toimeksisaajien kanssa 

• pyydettäessä muut omaan alaan liittyvät tehtävät. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 

A. Muodolliset vaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä tietyt muodolliset vaatimukset, jotka ovat 
seuraavat: 

• vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot, joista on osoituksena tutkintotodistus, ja 
vähintään vuoden asianmukainen työkokemus1 

• 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 

Toimen edellyttämä pätevyys on määritelty keskeisissä valintaperusteissa. Ne koskevat 
työkokemusta ja ammatillista osaamista sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja 
ihmissuhdetaitoja. 

Työkokemus ja ammatillinen tietämys 

• tutkinnon suorittamisen jälkeinen vähintään kolmen vuoden työkokemus 
toimenkuvaukseen liittyvissä tehtävissä, mieluiten kansanterveyden alan kansallisissa tai 
kansainvälisissä organisaatioissa 

• englannin suullinen ja kirjallinen taito, joka vastaa sitä äidinkielenään puhuvan tasoa 

• hyvä taito englanninkielisten tekstien toimittamisessa ja oikoluvussa sekä kokemus näistä, 
mieluiten lääketieteellisten, kansanterveyden alan tai muun tieteellisen alan tekstien 

• erinomainen taito kirjoittaa tekstejä englanniksi, mieluiten kokemus monimutkaisten 
asioiden esittämisestä muulle yleisölle kuin asiantuntijoille eri muodoissa 

• sujuvuus Microsoft Office -sovellusten käytössä (Word, Excel, PowerPoint) 

• hyvä taito julkaisujen muotoilussa, kuten grafiikan, taulukoiden ja kuvien laatimisessa 

Microsoft Word -, Excel- ja PowerPoint-ohjelmien avulla 

• sujuvuus tekstinlaadintaohjeiden ja mallien käytössä Microsoft Word -ohjelmassa. 

 

 
 

                                                                                                                         

 
1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 
myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 
2 Jos hakijan äidinkieli on jokin muu kuin EU:n virallinen kieli tai englanti, hänen on esitettävä todistus toisen taitamansa kielen 

tasosta (vähintään B1-taso). 

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

• kyky tehokkaaseen ja tahdikkaaseen yhteistyöhön monikulttuurisessa ympäristössä 

• erinomainen organisointi- ja ajanhallintakyky 

• Yhteistyö- ja palveluhenkinen asenne, myös raskaan työtaakan ja lyhyiden määräaikojen 
kausina 

• yksityiskohtien huomioon ottaminen 

• pyrkimys korkealaatuiseen työhön ja laatutason parantamiseen parhaiden mahdollisten 
tulosten saavuttamiseksi. 

 

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 toimittamaan hakemuksen ikään, 
rotuun, poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnolliseen 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. Hakijoita 
voidaan pyytää 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 sopimussuhteiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun 
henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 artiklan a alakohdan mukaisesti viiden 
vuoden toimikaudeksi. Sopimus voidaan uusia. Toimi kuuluu tehtäväryhmään IV. 

Hakijan tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava koeaika hyväksytysti. 

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, joihin pääsee seuraavan linkin kautta: 

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

Työpaikka on Tukholmassa, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee. 

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

Hakumenettely 
Täytetty hakemus toimitetaan osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä kaikki 
hakulomakkeen 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 

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 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. 

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

