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

Toimenkuvaus 
Toimenhaltija työskentelee kansanterveystoimintojen yksikön päällikön alaisuudessa ja tekee 
tämän kanssa yhteistyötä kehittääkseen edelleen keskuksen toimia, jotka liittyvät 
kansanterveydellisiin hätätilanteisiin varautumiseen ja niihin reagoimiseen, sekä 
koordinoidakseen niiden täytäntöönpanoa tartuntatauteihin liittyvien, vakavien rajatylittävien 
terveysuhkien havaitsemiseksi, arvioimiseksi ja niihin reagoimiseksi. 
Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 

• koordinoida ECDC:n toimia, jotka liittyvät hätävalmiuteen ja vakaviin rajatylittäviin 
terveysuhkiin reagointiin sekä kansanterveyteen liittyviin kansainvälisiin 
tartuntatautitilanteisiin 

• johtaa hätävalmiusjaostoa luomalla vahva palveluhenkinen ryhmä ja edistämällä 
oppimiskulttuuria 

• varmistaa että jaoston toiminnansuunnittelusta, henkilöresurssien ja taloudellisten 
resurssien hallinnasta ja tulosjohtamisesta huolehditaan 

• kerätä ja arvioida tieteellistä näyttöä, tarjota arviointimenetelmiä ja -välineitä, 
helpottaa kokemusten vaihtoa ja levittää hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden ja 
Euroopan komission tukemiseksi kansanterveyteen liittyviin hätätilanteisiin 
valmistautumisessa 

• tukea Euroopan komissiota tietojen keräämisessä jäsenvaltioiden viimeaikaisesta 
tilanteesta kansanterveysalan hätätilavalmiuden ja reagointisuunnittelun osalta 

Hätätilavalmiusjaoston päällikkö 
Yksikkö: Kansanterveystoiminnot 
Viite: ECDC/AD/2020/PHF-HSEPR 
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• koordinoida jäsenvaltioille ja kansainvälisille kumppaneille annettavaa apua 
vastauksena vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin simulaatioharjoitusten, 
tapaustutkimusten, jälkiarviointien, maavierailujen, kenttätyöhön lähettämisen ja 
epidemiatutkimusten tukemisen avulla 

• varmistaa hätäoperaatiokeskuksen ja sen tehtäväjärjestelmän moitteeton toiminta 
sekä ylläpitää menettelyjä ja välineitä sen toimintaa varten 

• koordinoida varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmän toimintaa ja jatkokehittämistä 
Euroopan komission ja EU:n terveysturvakomitean tukena 

• koordinoida ja johtaa EU:hun kohdistuvien uusien ja uusiutuvien uhkien nopeiden 
riskinarviointien valmistelua 

• varmistaa tiivis yhteistyö ja koordinointi EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden, Euroopan 
komission, WHO:n ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa hankkeissa, jotka 
liittyvät valmiustoimiin ja reagoinnin tukeen rajatylittävissä vakavissa terveysuhkissa 

• osallistua muuhun ECDC:n toimintaan tarpeen mukaan oman asiantuntemuksen alalla 

• osallistua ECDC:n ympärivuorokautisen (24/7) päivystyksen järjestelmään 
pyydettäessä. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä muodolliset vaatimukset, jotka ovat 
seuraavat: 
• vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai 

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

• hakijalla on vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (hankittu tutkintotodistuksen 
myöntämisen jälkeen) 

• hakijalla on 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. 

 
 
                                                                                                                         

 
1 Huomioon otetaan ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle jäsenvaltion 

viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 
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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B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja 
vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät. 

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 
• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksessa esitettyjä 

tehtäviä vastaavasta työstä 
• vähintään kolmen vuoden kokemus johtamisesta, mukaan lukien ryhmän johtaminen, 

tuloksellisuuden arviointi, työn suunnittelu ja vastuu talousarvion toteuttamisesta 
• todistetusti vankka työkokemus kansanterveysalalta, erityisesti tartuntatauteihin ja 

rajatylittäviin terveysuhkiin liittyvän hätätilavalmiuden ja epidemioihin reagoinnin 
koordinoinnista 

• kokemus työskentelystä kansanterveysalalla johtotasolla ja operatiivisella tasolla 
jäsenvaltiossa tai kansainvälisessä ympäristössä 

• englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 
• kyky laatia strateginen visio 
• erinomainen kyky tehdä yhteistyötä sekä johtaa ja motivoida muita 
• tulossuuntautuneisuus ja erinomaiset priorisointi-, suunnittelu- ja organisointivalmiudet 
• laatu- ja palvelusuuntautuneisuus 
• erittäin hyvät neuvottelu- ja viestintätaidot. 
 
Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saadaan paljon. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC tarjoaa työnantajana tasavertaiset mahdollisuudet kaikille ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintaperusteet täyttäviä hakijoita lähettämään hakemuksensa iästä, 
rodusta, poliittisesta mielipiteestä, aatteellisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, 
sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta ja vammaisuudesta riippumatta. 
Naiset ovat tällä hetkellä aliedustettuina tällä alalla / alan johtotehtävissä. Siksi naispuolisia 
hakijoita kannustetaan hakemaan tointa. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään valintalautakunnan johtajalle esittämän esivalintaluettelon 
perusteella. Tämä avointa tointa koskeva ilmoitus on valintalautakunnan ehdotuksen 
perustana. Hakijoita voidaan pyytää tekemään kirjallisia testejä. Hakijoita pyydetään ottamaan 
huomioon, että esivalintaluettelo voidaan julkistaa ja että hakijan pääsy esivalintaluetteloon ei 
takaa palvelukseen ottamista. Hakijoiden esivalintaluettelo laaditaan avoimen valintaprosessin 
perusteella. 
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. 
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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, joihin pääsee seuraavan linkin kautta: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on ECDC:n toimipaikka. 

Varallaololuettelo 
Varallaololuettelo voidaan laatia, ja sitä voidaan käyttää palvelukseen ottamiseen, jos 
samankaltaisia työpaikkoja avautuu. 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. 
Hakemus on pätevä 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 
Tietoja hakemusten toimittamisen määräajasta ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä 
sekä muita tärkeitä tietoja asiasta 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
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process
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