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

Toimenkuvaus 
ECDC hakee asiantuntijaa ihmisestä peräisin olevien aineiden mikrobiturvallisuutta koskevaan 
työhön. ECDC laatii myös varallaololuettelon, jota voidaan käyttää tämän alan mahdollisia 
tulevia avoimia työpaikkoja varten. 
Verta, soluja ja kudoksia sekä elimiä käsittelevät EU:n direktiivit luovat yhteiset puitteet, 
joiden avulla varmistetaan ihmisestä peräisin olevien aineiden hankinnan, testauksen, 
käsittelyn, varastoinnin, jakelun sekä maahantuonnin ja viennin tiukat standardit kaikkialla 
EU:ssa. ECDC:n tehtävänä tällä alalla on antaa tieteellistä neuvontaa ja tehdä riskinarviointeja 
kysymyksistä, jotka koskevat ihmisestä peräisin oleviin aineisiin liittyvistä tartuntataudeista 
aiheutuvia mahdollisia uhkatekijöitä, sekä kehittää niitä koskeva viestintäjärjestelmä ja vastata 
sen toiminnasta. Näiden tehtävien suorittamiseksi ECDC tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan 
komission ja Euroopan lääkeviraston kanssa. 
Toimenhaltija työskentelee sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden, veren välityksellä tarttuvien 
virusten ja tuberkuloosin tautiohjelman päällikön alaisuudessa. Hän työskentelee 
sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden, veren välityksellä tarttuvien virusten ja tuberkuloosin 
tautiohjelmassa, joka toimii tautiohjelmayksikössä ilman välityksellä, veren välityksellä ja 
sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden jaostossa. 
Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 
• veren ja veren komponenttien, kudosten ja solujen tai elinten (eli ihmisestä peräisin

olevien aineiden) mikrobiturvallisuuteen liittyvä tieteellinen neuvonta; näistä kolmesta
alasta yhdestä tulee toimenhaltijan painopistealue (aiemman kokemuksen mukaan)

• mikrobiturvallisuuden ylläpitoa koskeviin valmiustoimiin liittyvien ohjeiden ja työkalujen
kehittämisen, käyttöönoton ja päivittäisen käytön koordinointi vähintään yhdellä
ihmisestä peräisin olevien aineiden alalla
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• ihmisestä peräisin oleviin aineisiin (kuten vereen, elimiin, kudoksiin ja soluihin, joihin 
tartuntataudit voivat vaikuttaa) kohdistuvien uhkien havaitseminen, seuranta sekä niistä 
raportointi 

• jäsenvaltioiden tukeminen sellaisten tartuntatautien valvonta- ja ehkäisyjärjestelmien 
vahvistamisessa, jotka leviävät ihmisestä peräisin olevien aineiden kautta, mukaan 
lukien tietojen kerääminen sekä analyyseistä raportointi ja niiden jakaminen 

• verensiirtoja, elinsiirtoja ja hedelmöityshoitoja tukevan jäsenvaltioiden 
viranomaisverkoston koordinointityöhön osallistuminen 

• yhteistyö ihmisestä peräisin olevia aineita käsittelevän Euroopan komission ryhmän 
kanssa ja aktiivinen osallistuminen ryhmän ja asiaankuuluvien kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten säännöllisiin kokouksiin 

• hankkeiden ja tutkimusten tilaaminen ja hallinnointi asiaankuuluvilla aloilla sekä 
valmistautuminen toteutettavuustutkimusten käynnistämiseen, toteuttamiseen ja/tai 
valvontaan ihmisestä peräisin olevien aineiden mikrobiturvallisuuden ja tautien 
ehkäisytoimien alalla 

• ihmisestä peräisin oleviin aineisiin liittyvien toimien koordinointityöhön osallistuminen ja 
niiden edistäminen koko keskuksessa, myös osallistuminen vuotuisen työsuunnitelman 
laatimiseen ja asiaankuuluviin ECDC:n rahoittamiin hankkeisiin, jotka koskevat ihmisestä 
peräisin olevien aineiden mikrobiturvallisuutta 

• tarvittaessa muuhun ECDC:n toimintaan osallistuminen oman asiantuntemuksen alalla, 
mukaan lukien ECDC:n riskinarvioinnit 

• osallistuminen ECDC:n valmiusjärjestelmään ja ympärivuorokautiseen 
päivystysjärjestelmään. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen hakukelpoinen hakijan on täytettävä 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 
• hakijalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine 
• hakijalla on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

 
 
                                                                                                                         

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

viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus. 
2Jos hakijan äidinkieli on englanti tai jokin muu kuin EU:n virallinen kieli, hänen on esitettävä todistus toisen hallitsemansa kielen 

tasosta (vähintään B1-taso).   
Jotta henkilöstön jäsenet olisivat ylennyskelpoisia vuotuisessa ylennysmenettelyssä, heidän on sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja täytäntöönpanosääntöjen mukaan kyettävä työskentelemään kolmannella EU:n kielellä. 

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija täyttää työkokemusta sekä henkilökohtaisia 
ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja koskevat seuraavat keskeiset valintaperusteet: 

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 
• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen 

ja josta vähintään kolmen vuoden työkokemus on hankittu työn kuvauksessa esitettyjen 
vastuualueiden kannalta merkityksellisissä tehtävissä 

• yliopistotutkinto, joka on hankittu lääketieteen, kansanterveyden, epidemiologian tai 
biolääketieteen alalta tai muulta vastaavalta alalta 

• tietämys tartuntatautien uhkia koskevasta näytöstä ja kysymyksistä, jotka liittyvät 
vereen, ihmisen kudoksiin ja soluihin tai elimiin 

• todistettu kokemus menetelmistä, jotka koskevat näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja 
ohjeiden laatimista 

• kokemus projektinhallinnasta, mieluiten tartuntatautialan tieto- ja viestintäjärjestelmistä 
• erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 
 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 
• laatusuuntautuneisuus ja palvelualttius 
• kyky tehdä yhteistyötä ja luoda vahvat yhteistyösuhteet 
• tuloskeskeisyys 
• sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman alan kehityksen seuraamiseen 
• paineensietokyky ja kyky huolehtia tehokkaasti useista tehtävistä. 
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 valintalautakunnan viraston johtajalle esittämän esivalintaluettelon 
perusteella. Tämä avointa tointa koskeva ilmoitus on perustana valintalautakunnan 
ehdotukselle. Hakijoita voidaan pyytää osallistumaan kirjallisiin kokeisiin. On syytä huomata, 
että esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei takaa 
palvelukseen ottamista. Hakijoista laaditaan esivalintaluettelo 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. 
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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: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Toimenhaltijan asemapaikka on Tukholma, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee. 

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 toimitetaan osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 
Jotta hakemus voidaan 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, valintamenettelyn etenemisestä ja 
palvelukseen ottamisesta 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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