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

Toimenkuvaus 
Toimenhaltija työskentelee hallintoyksikön päällikön alaisuudessa. Hallintoyksikön työ tukee 
viraston johtajaa, ylintä johtoa ja koko henkilöstöä sen varmistamisessa, että virasto saavuttaa 
tavoitteensa johdonmukaisella, vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla.  
Organisaation suorituskyvystä vastaavan toimihenkilön tehtäviin kuuluu organisaation 
toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin liittyviä tehtäviä. Toimihenkilö vastaa 
erityisesti seuraavista tehtäväalueista: 
• hallintoyksikön toimeksiantoon kuuluvien organisaation toiminnan suunnitteluun, 

seurantaan ja raportointiin liittyvien toimien koordinointi 
• organisaation toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvien prosessien, mallipohjien 

ja työkalujen kehittäminen 
• yksiköidenvälisen tiimin koordinoituun suunnittelu- ja seurantatyöhön osallistuminen 

viraston toiminnan, henkilöstöhallinnon ja talousarvion alalla 
• organisaation suorituskyvyn hallintaan liittyvien tehtävien koordinoiminen tuotosten 

valmistelun, keskustelun johtamisen ja näkemysten tuottamisen kautta 
• yksikön suunnittelu- ja raportointityön tukeminen muun muassa tukemalla organisaation 

tuotosten valmistelua sekä työkalujen ja -menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä 
sekä tekemällä yhteistyötä yhteyshenkilöiden kanssa kaikkien viraston yksiköiden 
suunnittelutyössä 

• hankepäällikkönä toimiminen organisaation suunnittelu- ja raportointityöhön liittyvien 
tietoteknisten työkalujen kehittämisessä ja käyttöönotossa, mallipohjien ja työkalujen 
yhdenmukaisuuden varmistaminen (myös muihin järjestelmiin integroimisen osalta) ja 
niiden merkityksellisyyden varmistaminen päätöksenteon, raportoinnin, avoimuuden ja 
tehokkuuden tukemisessa 

Organisaation suorituskyvystä vastaava 
toimihenkilö 
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• organisaation toimintaan liittyviin erityisiin parannustoimiin ja pilottihankkeisiin 
osallistuminen suunnittelun ja raportoinnin alalla sekä muilla hallintoon liittyvillä 
tehtäväaloilla tarpeen mukaan 

• organisaation toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin liittyvien tuotosten 
oikea-aikaisen valmistelun koordinoiminen, esimerkiksi seuraavien: 

• yhtenäinen ohjelma-asiakirja 
• seurantataulukot ja määräaikaiskertomukset työohjelman välitavoitteiden, 

mittareiden ja strategisten tavoitteiden seurantaa varten  

• konsolidoitu vuotuinen toimintakertomus 

• tarvittaessa osallistuminen muuhun viraston toimintaan toimenhaltijan oman 
asiantuntemuksen alalla. 

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

suorittamisesta on tutkintotodistus1 
• 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 
• täydet kansalaisoikeudet3 
• mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty 
• hakijalla on tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine 
• hakijalla on terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

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

Työkokemus ja ammatilliset tiedot 
• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen 

ja josta vähintään kolmen vuoden kokemus on hankittu työn kuvauksessa luetellun 
kaltaisissa tehtävissä; eduksi luetaan työskentely EU:n toimielimissä tai virastoissa 

• todistettu työkokemus organisaation toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja 
raportointitehtävistä 

 
 
                                                                                                                         

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

viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 
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 työskentelyyn riittävä kolmannen EU-kielen taito.  

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• todistettu kokemus prosessien kehittämiseen ja/tai parantamiseen tähtäävien aloitteiden 
johtamisesta ja täytäntöönpanosta 

• todistettu kokemus organisaation suoriutumiskykyä mittaavien mittareiden 
kehittämisestä ja täytäntöönpanosta sekä niiden käyttämisestä toimintaa edistävän 
tiedon tarjoamiseen asiaankuuluville sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille 

• erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot  
• laatusuuntautuneisuus ja palvelualttius 
• kyky työskennellä yhdessä, luoda vahvoja yhteistyösuhteita ja saada aikaan tuloksia 

tehokkaalla yhteistyöllä 
• vastuuntuntoisuus, täsmällisyys ja huolellisuus  
• vahvat analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot 
• sopeutumiskyky ja joustavuus sekä kyky työskennellä paineen alaisena. 
Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saadaan paljon. 

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC noudattaa työnantajana yhtäläisten mahdollisuuksien periaatetta ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintakriteerit täyttäviä henkilöitä jättämään hakemuksen ikään, rotuun, 
poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoleen tai 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaan katsomatta.   

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. Hakijoista laaditaan esivalintaluettelo 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.  

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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:01962R0031-20140501
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Hakumenettely 
Täytetty hakemus toimitetaan osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville merkitään selkeästi avoimen toimen viite 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. 

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