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Avaldused eespool nimetatud lepingulise töötaja ametikohale kandideerimiseks palutakse 
saata Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele (ECDC).  

Ametikoha kirjeldus 
ECDC kavatseb võtta eelnimetatud vabale ametikohale tööle kuus isikut. ECDC koostab ühtlasi 
reservnimekirja, mida võidakse tulevikus kasutada vabade ametikohtade täitmiseks selles 
valdkonnas. 
Töötaja toetab keskust tegevustes, mis on seotud seire, epidemioloogilise luure, 
hädaolukorraks valmisoleku ja reageerimisega nakkushaigustega seotud suurte piiriüleste 
terviseohtude avastamiseks, hindamiseks, nendeks valmisolekuks ja neile reageerimiseks. 
Töötaja asub tööle rahvatervise toimingute osakonna seiresektsioonis. 
Töötaja täidab eelkõige järgmisi tööülesandeid: 
• osaleb nakkushaiguste seireandmete kogumisel, valideerimisel, tõlgendamisel ja 

levitamisel; 
• osaleb sündmuspõhise ja indikaatoripõhise seire, molekulaar- ja genoomitüüpimise ning 

suurandmete tugevdamisel ja lõimimisel, mille eesmärk on täpsem ja kõikehõlmavam 
ohtude tuvastamine ja hindamine; 

• toetab ELi/EMPd ja kolmandaid riike ning Euroopa Komisjoni seire, epidemioloogilise 
luure, hädaolukordadeks valmisoleku ja reageerimisega seotud tegevustes teaduslike 
tõendite, kirjandusülevaadete, tehniliste aruannete, suunisdokumentide, 
simulatsiooniõppuste, tegevuste läbivaatamise ja järelmeetmete, riigikülastuste, 
võimekuse suunatud arendamise ning vahendite, hindamismetoodikate ja 
koolitusmaterjalide väljatöötamisega;  

• toetab seire, epidemioloogilise luure, hädaolukordadeks valmisoleku ja neile 
reageerimise epidemioloogiavahendite (andmebaasid, analüüsipaketid, rahvatervise 
teabesüsteemid ja erivõrgustikud) käitamist, hooldamist, hindamist ja edasiarendamist;  
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• toetab kvaliteetsete ja tõendipõhiste kiirete riski-/puhanguhinnangute ja muude 
seonduvate väljundite õigeaegset koostamist, et reageerida nakkushaigustega seotud 
võimalikele ohtudele; 

• toetab piiriüleste haiguspuhangute uurimist, pöörates eritähelepanu andmete 
kogumisele ja analüüsimisele; 

• osaleb kohapealsetes lähetustes, et toetada reageerimismissioone ELi/EMP 
liikmesriikides ja kolmandates riikides koostöös ELi sidusrühmadega (nt Euroopa 
Komisjoni kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat ning 
rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat) ja ELi-väliste partneritega (nt WHO, GOARN 
ja muud haigustõrje keskused); 

• suhtleb aktiivselt ja teeb koostööd keskusesiseste ja väliste sidusrühmadega ning osaleb 
valmisoleku- ja reageerimisvõrgustikes, et tugevdada ECDC koostööd ELi/EMP 
liikmesriikide ja kolmandate riikidega;  

• vajaduse korral toetab välisteenuste hangete korraldamist kooskõlas ELi avalike hangete 
eeskirjadega;  

• osaleb ECDC reageerimis- ja ööpäevaringses valvesüsteemis;  

• vajaduse korral toetab ECDC muud tegevust oma pädevusvaldkonnas. 

Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 
A. Ametlikud nõuded 
Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele ametlikele nõuetele. 
• Kandidaadil on haridustase, mis vastab lõpetatud ja diplomiga tõendatud vähemalt 3-

aastase nominaalõppeajaga kõrgharidusele.1 
• Kandidaadil on ELi ühe ametliku keele väga hea oskus ja teise ELi keele hea oskus 

ametiülesannete täitmiseks vajalikul tasemel.2 
• Kandidaadil on Euroopa Liidu liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini 

kodakondsus. 
• Kandidaadil on kõik kodanikuõigused3. 
• Kandidaat on täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud 

kohustused. 
• Kandidaadil on ametikohustuste täitmiseks vajalikud isikuomadused. 
• Kandidaat on füüsiliselt võimeline ametikohustusi täitma. 
  

 
                                                                                                                         

 
1 Arvestatakse ainult diplomeid ja tunnistusi, mis on antud Euroopa Liidu liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 
ametiasutused väljastanud samaväärsuse tõendid. 
2 Kandidaadid, kelle emakeel on inglise keel või muu kui ELi ametlik keel, peavad esitama teise keele oskuse taset (vähemalt B1) 
tõendava sertifikaadi. 
3 Enne ametisse nimetamist peab valituks osutunud kandidaat esitama politseitõendi karistusregistri kannete puudumise kohta. 
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B. Valikukriteeriumid 
Ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud töökogemuste/teadmiste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid.  

Erialased töökogemused/teadmised 
• Vähemalt 3-aastane töökogemus pärast diplomi saamist, mis on seotud ametikoha 

kirjelduses nimetatud töökohustustega; 
• akadeemiline kraad rahvatervise, epidemioloogia, terviseteaduste, meditsiini, 

biomeditsiiniteaduste, õenduse, veterinaarmeditsiini, farmakoloogia, mikrobioloogia, 
viroloogia, bakterioloogia, nakkushaiguste või muus seotud valdkonnas; teise 
võimalusena rakendusliku väliepidemioloogia magistrikraad (nt EPIET või samaväärne, 
näiteks riiklik väliepidemioloogia koolitus); 

• tõendatud kogemus seire, hädaolukorraks valmisoleku, ohtude tuvastamise ja/või 
haiguspuhangute uurimise valdkonnas; 

• andmebaaside, epidemioloogiavahendite ja statistiliste tarkvarapakettide tundmine ja 
nendega töötamise oskus, et hallata, jagada ja analüüsida epidemioloogilist teavet, 
sealhulgas seireandmeid; 

• tõendatud kogemus teadusteabe edastamisel spetsialistidele, teadlastele ja üldsusele, 
eelkõige suuliste ettekannete, tehniliste aruannete ja teadusartiklite avaldamise kaudu; 

• inglise keele suurepärane suuline ja kirjalik oskus. 

Isikuomadused/suhtlemisoskus  
• Kvaliteedikesksus ja teenistusvalmidus; 
• võime teha koostööd, luua tugevaid töösuhteid ja mõista sidusrühmade vajadusi; 
• tulemuskesksus ja algatusvõime; 
• väga head organisatoorsed oskused ja suutlikkus töötada pingeolukorras; 
• väga head analüütilised võimed. 

Olenevalt avalduste arvust võib valikukomisjon kohaldada eespool nimetatud 
valikukriteeriumide piires rangemaid nõudeid. 

Võrdsed võimalused 
ECDC tagab tööandjana võrdsed võimalused ning ootab kandideerimisavaldusi kõigilt osalemis- 
ja valikukriteeriumidele vastavatelt kandidaatidelt, diskrimineerimata kedagi vanuse, rassi, 
poliitiliste, filosoofiliste või usuliste veendumuste, soo või seksuaalse sättumuse või puude 
põhjal. 

Töölevõtmine ja teenistustingimused 
Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valikukomisjon esitab direktorile. 
Valikukomisjoni ettepanek koostatakse käesoleva vaba ametikoha teate alusel. Kandidaatidelt 
võidakse nõuda kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama, et nimekiri võidakse 
avalikustada ja nimekirja kandmine ei taga töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valikumenetlust.  
Edukas kandidaat (edukad kandidaadid) võetakse tööle lepingulise töötajana Euroopa Liidu 
muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3 punkti a alusel. Töölepingu kestus on kas 



 
 
 
 
 ECDC VABA AMETIKOHT 
 
 

 

 
4 
 
 

5 aastat, mida võib pikendada, või tähtajaline 2–4 aastat, mida võib pikendada, olenevalt 
projektirahastusest. Töötaja asub tööle IV tegevusüksuses. 
Kandideerijatel tuleb arvestada Euroopa Liidu personalieeskirjade nõudega, et kõik uued 
töötajad peavad edukalt läbima üheksakuulise katseaja. 
Lepingu- ja töötingimuste lisateave on Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimustes 
järgmisel aadressil:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 
Töökoht asub keskuse tegevuskohas Stockholmis.  

Reservnimekiri 
Kandidaatidest võidakse koostada reservnimekiri, mida kasutatakse, kui tekib samalaadne 
vaba ametikoht. Nimekiri kehtib avalduste esitamise aasta 31. detsembrini ja selle kehtivust 
võidakse pikendada. 

Avalduste esitamine 
Kandideerimiseks saatke täidetud avaldus e-posti aadressil 
Recruitment@ecdc.europa.eu, märkides e-kirja teemareale selgelt vaba ametikoha 
viitenumbri ja oma perekonnanime. 
Avaldus on kehtiv, kui avaldusvormi kõik kohustuslikud väljad on täidetud. Avaldus 
tuleb esitada Wordi või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles4. Puudulikult 
täidetud avaldus loetakse kehtetuks. 
ECDC avaldusvorm on meie veebilehel aadressil 
https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/recruitment-process 
Avalduste esitamise tähtpäev on ingliskeelses vaba ametikoha teates märgitud kuupäev. 
Valikumenetluse seisu lisateave ja oluline teave värbamismenetluse kohta on avaldatud meie 
veebilehel ja sellega saab tutvuda eespool esitatud lingi kaudu.  
Saabuvate avalduste arvukuse tõttu teavitatakse üksnes kandidaate, keda kutsutakse 
töövestlusele. 

 
                                                                                                                         

 
4 See vaba ametikoha teade on tõlgitud ingliskeelsest originaalist kõigisse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Et keskuse 
igapäevane töökeel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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