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

Toimenkuvaus 
ECDC:n tarkoituksena on ottaa palvelukseensa yksi toimihenkilö edellä mainittuun avoimeen 
toimeen. ECDC aikoo myös laatia varallaololuettelon, jota voidaan käyttää myöhemmin tällä 
asiantuntemuksen alalla avautuvien toimien täyttämiseen. 
 
Tietotekniikan laadunhallinnasta vastaavana toimihenkilönä toimenhaltija tuo ensiluokkaista 
asiantuntemusta ja johtajuutta tietotekniikan laadunhallintaan, palvelujen jatkuvaan 
parantamiseen ja ohjelmistojen laadunvalvontaan. Toimenhaltija työskentelee 
digitalisaatiopalveluiden yksikössä digitaalisen hallinnon jaoston päällikön alaisuudessa. 
Toimenhaltijan tehtävänä on erityisesti 
• tietotekniikan laadunvarmistukseen ja -hallintaan tarkoitetun kehyksen suunnittelu ja 

käyttöönotto, jotta voidaan varmistaa, että sekä vasta kehitetyt että jo olemassa olevat 
tietotekniset tuotteet ja palvelut ovat erittäin laadukkaita; 

• hankintojen hallinnoinnin ja sopimusten hallinnoinnin toteuttaminen tietotekniikan 
laadunvarmistuksen ja -hallinnan alalla; 

• digitalisaatiopalveluiden laatua koskevan työohjelman suunnittelu ja hallinnointi sekä 
suunniteltujen toimien valvonta ja koordinointi; 

• digitalisaatiopalveluiden yksikön palvelujen jatkuvan parantamisen hallinnointi; 
• sisäisten prosessien ja niihin liittyvien mallipohjien suunnittelun ja ylläpidon tukeminen 

ECDC:n laatukäytäntöjen ja -vaatimusten mukaisesti; 
• digitalisaatiopalveluiden yksikön prosesseja, menettelyjä ja tietoteknisiä tuotteita 

koskevien keskeisten suorituskykyindikaattoreiden seuranta ja valvonta sekä niistä 
raportointi; 
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• laatua koskevista aloitteista, käytännöistä ja vaatimuksista tiedottaminen ja niiden 
edistäminen digitalisaatiopalveluiden yksikössä. ECDC:n laadunvalvontajärjestelmän 
(ISO 9001) käyttöönottoon osallistuminen tarpeen mukaan ja digitalisaatiopalveluiden 
yksikön edustaminen aiheeseen liittyvissä ohjausryhmissä; 

• testausstrategioiden ja -kehysten suunnittelu ja niiden toteuttamisen ohjaaminen. 
vastaanottotestauksen (SAT) ja käyttäjän hyväksymistestauksen (UAT) suunnittelu ja 
koordinointi testausvaiheiden tehokkaan ja aikataulun mukaisen toteutumisen 
varmistamiseksi; 

• muista annetuista tai tarpeellisista tehtävistä tai toimista huolehtiminen tavoitteiden 
saavuttamiseksi omilla vastuualueilla. 

Vaadittava pätevyys ja kokemus 
A. Muodolliset vaatimukset 
Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muodolliset vaatimukset: 
• hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka 

suorittamisesta on tutkintotodistus1 
• hakijalla on oltava yhden EU:n virallisen kielen perusteellinen taito ja jonkin toisen EU:n 

virallisen kielen tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito2 
• EU:n jonkin jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 
• täydet kansalaisoikeudet3 
• todistus siitä, että mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on 

täytetty 
• hakijalla on oltava tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine ja 
• hakijalla on oltava terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija täyttää seuraavat työkokemusta sekä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja koskevat keskeiset valintakriteerit: 

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

ja josta vähintään kolmen vuoden kokemus on hankittu työn kuvauksessa luetellun 
kaltaisissa tehtävissä 

• todistettu kokemus laadunhallintajärjestelmien (ISO tai vastaava) 
käyttöönottohankkeista ja/tai auditointihankkeista 

• kokemus ohjelmistokehityksen elinkaaren optimoinnista suurissa ja monimutkaisissa 
tietoteknisissä hankkeissa / ohjelmissa, joissa on useita sidosryhmiä tai myyjiä, mieluiten 
DevSecOps-lähestymistavan mukaisesti 

 
 
                                                                                                                         

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

viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus. 
2 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 kolmannen EU-kielen taito, joka riittää työskentelyyn. 

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• jokin seuraavista sertifioinneista: ISO 9001, Lean Six Sigma, sertifioitu laatupäällikkö
(CQM), sertifioitu ohjelmistolaatupäällikkö (CSQM), sertifioitu laaduntarkastaja (CQA) tai
sertifioitu ohjelmistolaadun analyytikko (CSQA) taikka muu vastaava sertifiointi
laadunhallinnasta

• erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Henkilökohtaiset ominaisuudet / vuorovaikutustaidot 
• tulossuuntautuneisuus ja palveluhenkisyys
• kyky työskennellä yhdessä ja luoda vahvoja yhteistyösuhteita
• sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman alan kehityksen seuraamiseen
• erinomaiset analyyttiset taidot ja kyky määrittää rakenteita ja merkityksellisyyttä

suurista tieto-/datamääristä
• erinomaiset viestintätaidot ja kyky viestiä asianmukaisesti organisaation kaikilla tasoilla;

tämä vaatimus koskee niin kirjallista ja suullista viestintää kuin visualisointiakin.
Saatujen hakemusten lukumäärän mukaan valintalautakunta voi soveltaa tiukempia 
vaatimuksia edellä mainittujen valintaperusteiden puitteissa. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC tarjoaa työnantajana tasavertaiset mahdollisuudet kaikille ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintaperusteet täyttäviä henkilöitä toimittamaan hakemuksen ikään, 
rotuun, poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnollisen vakaumukseen, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaan katsomatta. 
Naiset ovat tällä hetkellä aliedustettuina alalla. Siksi naispuolisia hakijoita kannustetaan 
hakemaan tointa. 

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. Hakijoiden esivalintaluettelo laaditaan 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. 
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. .
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Hakumenettely 
Täytetty hakulomake lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu, ja 
sähköpostiviestin aiheriville merkitään selvästi avoimen toimen viitenumero 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. 

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.

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