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

Ametikoha kirjeldus 
Töötaja allub seireandmeteenuste rühma juhile. 

Töötaja vastutab eelkõige järgmiste töövaldkondade eest: 

• juhib, korraldab ja teostab seireplatvormi ja -andmebaasi (TESSy), sh andmekogude 
kasutajatoe tegevusi; 

• suhtleb tegevusekspertide, andmehaldurite ja IT-toega, et hinnata päringuid ja 
intsidente ning neile reageerimist; 

• tagab tippkvaliteediga kasutajatoe välis- ja asutusesisestele kasutajatele, analüüsides 
probleeme, klassifitseerides ja määrates vastajad kõigile sissetulevatele sõnumitele 
(teatehaldus) ja jälgides vastamist; 

• vastab vahetult kasutajate küsimustele: teeb kasutajatele failide veaotsinguid, uurib 
andmete valideerimisprobleeme/-küsimusi, annab üldteavet andmekogude kohta ja 
eelsõnastatud vastuseid metaandmete, aruandluse ja andmekogude kohta; 

• suhtleb kasutajatega vahetult telefoni või e-posti kaudu või isiklikult; 

• töötab välja ja hooldab tööprotsesse koostöös ECDC ekspertide, võrgustiku liikmete ja 
riiklike seireasutustega; 

• koostab päringute standardvastuste andmebaasi; 

• aitab koostada toetavat viitedokumentatsiooni (kasutusjuhendid, andmearuandluse 
protokollid, metaandmete kogum, valideerimiseeskirjad, koolitusmaterjalid jne) ja 
korrastab seda; 

• töötab välja ja hooldab korduvprotsesside standardimismenetlusi; 

 korraldab seireplatvormi koolitusi; 

Seireplatvormi kasutajatoe haldur 
Osakond: seire ja reageerimistoe osakond 
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 tegutseb osakonna kontaktisikuna dokumentidele juurdepääsu taotlustega seotud 
dokumendiotsingute korral; 

 registreerib, jälgib ja sulgeb andme- ja dokumendipäringuid, vaatab koos 
sidusrühmadega läbi ja ajakohastab asjakohast menetlust; 

 koostab korrapäraselt aruandeid kasutajatoe ja andmepäringute aktiivsuse kohta; 

 toetab kasutajatoe tugivahendite ja andmetele juurdepääsu tegevuste kasutuselevõtmist 
või täiustamist, nt elektroonsed töövood või kasutajatoe vahendid; 

 täidab vajaduse korral muid oma töövaldkonnaga seotud ülesandeid. 

Nõutav kvalifikatsioon ja töökogemus 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama järgmistele ametlikele nõuetele. 

• Kandidaadil on vähemalt 3-aastane lõpetatud ja diplomiga tõendatud kõrgharidus ning 
vähemalt 1-aastane asjakohane erialane töökogemus.1 

• Kandidaadil on ELi ühe ametliku keele väga hea oskus ja teise ELi keele hea oskus 
ametiülesannete täitmiseks vajalikul tasemel2. 

• 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 täitma ametikohustusi. 

B. Valikukriteeriumid 

Sellele ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud töökogemuste/teadmiste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. 

Erialased töökogemused/teadmised: 

 vähemalt 3-aastane erialane töökogemus pärast diplomi saamist ametikoha kirjelduses 
nimetatud töökohustustega ametikohal; 

 tippkvaliteediga klienditoe loomise ja osutamise kogemus, eelistatavalt 
ITIL-sertifikaadiga; 

 klienditoevahendite konfigureerimise ja hooldamise ning nendega töötamise kogemus; 

 andmehaldustegevuste kogemus; 

 tööprotsesside organiseerimise ja seire ning töökorra/tööjuhendite koostamise kogemus; 

 kasutajakoolituse korraldamise kogemus; 

 
 

                                                                                                                         

 
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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 inglise keele suurepärane suuline ja kirjalik oskus. 

Isikuomadused/suhtlemisoskus: 

 väga hea teenusekesksus; 

 probleemide lahendaja, organiseeritud ja täpne; 

 suurepärane suuline ja kirjalik suhtlusoskus; 

 väga hea suhtlusoskus ja valdkonnaüleses töörühmas tõhusalt tegutsemise oskus; 

 suutlikkus pingeolukorras töötada ja kohustusi täita. 

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

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 lõppnimekirja kandmine ei taga töölevõtmist. Kandidaatide 
lõppnimekiri koostatakse pärast avalikku valikumenetlust. 

Edukas kandidaat võetakse tööle lepingulise töötajana Euroopa Liidu muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 3 punkti a alusel 5 aastaks. Lepingut võib pikendada. Töötaja asub 
tööle IV tegevusüksuses. 

Kandideerijatel tuleb arvestada Euroopa Liidu personalieeskirjade nõudega, et kõik uued 
töötajad peavad edukalt läbima katseaja. 

Lepingu- ja töötingimuste lisateave on Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimustes aadressil: 

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

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 seda tähtaega 
võidakse pikendada. 

Avalduste esitamine 
Kandideerimiseks saatke täidetud avaldus e-posti aadressil 
Recruitment@ecdc.europa.eu, märkides e-kirja teemareale selgelt vaba töökoha 
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. 

 

 
                                                                                                                         

 
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. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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ECDC avaldusvorm on meie veebilehel aadressil 

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

Avalduste esitamise tähtpäev, valikumenetluse seisu lisateave ja värbamismenetluse oluline 
teave on avaldatud meie veebilehel ja sellega saab tutvuda eespool esitatud lingi kaudu. 

Saabuvate avalduste suure arvu tõttu teavitatakse üksnes kandidaate, keda kutsutakse 
töövestlusele. 

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

