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

Toimenkuvaus 
Toimenhaltija työskentelee seurantatietopalvelujen ryhmänjohtajan alaisuudessa. 

Toimenhaltija vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:  

• Seurantafoorumin ja -tietokannan (TESSy) käyttäjätuesta vastaaminen, organisointi ja 
tarjoaminen, mukaan lukien tiedonkeruu; 

• yhteydenpito alan asiantuntijoiden, tietovastaavien ja IT-tuen kanssa pyyntöjen ja 
ongelmatapausten arviointia ja seurantaa varten; 

• korkealaatuisen tuen varmistaminen käyttäjille (sekä sisäisille että ulkoisille) 
analysoimalla ongelmia, luokittelemalla ja osoittamalla vastuuhenkilöt kaikkia sisään 
tulevia viestejä (ticket management) varten sekä seuraamalla näitä; 

• vastaaminen suoraan käyttäjien kysymyksiin: tiedostojen vianetsintä käyttäjille, tietojen 
validoinnin kysymysten tutkiminen, yleisten tietojen tarjoaminen tietojenkeruusta ja 
aiemmin laadittujen vastausten toimittaminen metadatasta, raportoinnista ja 
tietojenkeruusta; 

• vuorovaikutus käyttäjien kanssa suoraan puhelimella, sähköpostitse ja 
henkilökohtaisesti; 

• työprosessien laatiminen ja ylläpito ECDC:n tautiasiantuntijoiden, verkoston jäsenten ja 
jäsenvaltioiden kansallisten seurantalaitosten kanssa; 

• tietämyspohjan luominen vakiovastausten antamiseksi pyyntöihin; 

• tukea antavien viiteasiakirjojen tuottamisen järjestäminen ja panoksen antaminen niihin 
(käyttöoppaat, tietojen raportoinnin käytäntöjä koskevat asiakirjat, metatietoaineistot, 
validointisäännöt, koulutusmateriaali ym.); 

• sellaisten menettelyjen kehittäminen ja ylläpito, joilla standardoidaan toistuvia 
prosesseja; 

Seurantafoorumin käyttötukihenkilö 
Yksikkö: Seurannan ja toimenpiteiden tuki 
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 seurantafoorumia koskevan koulutuksen järjestäminen; 

 yksikön yhteyshenkilönä toimiminen asiakirjojen esillesaantia varten asiakirjoihin pääsyä 

koskevien pyyntöjen yhteydessä; 

 tietoja ja asiakirjoja koskevien pyyntöjen rekisteröinti, seuranta ja päättäminen, asiaan 
liittyvien menettelyjen tarkistus ja päivitys yhdessä sidosryhmiemme kanssa; 

 säännöllisten raporttien tuottaminen käyttäjätuki- ja tietopyyntötoiminnasta; 

 sellaisten käyttäjätukea ja tietoihin pääsyä tukevien työkalujen käyttöönoton tai 
parantamisen tukeminen kuin sähköisen työnkulun tai käyttäjätuen työkalut; 

 pyydettäessä muut omaan työhön liittyvät tehtävät. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 

A. Muodolliset vaatimukset 

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

• Hakija on suorittanut vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot, joista on 
osoituksena tutkintotodistus, ja hänellä on vähintään vuoden asianmukainen 
työkokemus 1 

• hakijalla on yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n 
virallisen kielen tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito2 

• hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 

• hakijalla on täydet kansalaisoikeudet3 

• hakija on täyttänyt mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuutensa 

• hakijalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine ja 

• terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 

Toimen edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi olemme määritelleet keskeiset 
valintaperusteet  työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen sekä henkilökohtaisten 
ominaisuuksien ja ihmissuhdetaitojen osalta. 

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 

 vähintään kolmen vuoden työkokemus, joka on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen, 
tehtävissä, jotka liittyvät toimenkuvaukseen; 

 kokemus korkealaatuisen asiakastuen järjestämisestä ja tarjoamisesta, mieluiten myös 
ITIL-sertifikaatin omaaminen; 

 kokemus asiakastukityökalujen konfiguroinnista ja ylläpidosta ja niiden käytöstä; 

 kokemus tiedonhallinnasta; 

 
 

                                                                                                                         

 
1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 
myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 
2Jos hakijan äidinkieli on jokin muu kuin EU:n virallinen kieli, 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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 kokemus työprosessien järjestämisestä ja seurannasta sekä 
toimintaohjeiden/työohjeiden laadinnasta; 

 kokemus käyttäjäkoulutuksen järjestämisestä; 

 englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

 erittäin palveluhenkinen asenne;  

 ongelmanratkaisutaito, järjestelmällisyys ja yksityiskohtien huomioon ottaminen; 

 erinomainen viestintätaito sekä suullisesti että kirjallisesti; 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja kyky työskennellä hyvin monialaisessa ryhmässä; 

 paineensietokyky ja kyky huolehtia vastuullisista tehtävistä 

Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saadaan paljon. 

Toimeen 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/en/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 lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 

Jotta hakemus voitaisiin ottaa huomioon, hakijan on täytettävä kaikki 
hakulomakkeen vaaditut osiot, mieluiten englannin kielellä, ja toimitettava 

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


 
 
 
 
 ECDC AVOIN TOIMI 
 

 

 

 
4 
 
 

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

