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

Toimenkuvaus 
ECDC ottaa palvelukseensa edellä mainittuun toimeen yhden toimihenkilön. ECDC aikoo 
myös laatia varallaololuettelon, jota voidaan käyttää myöhemmin tällä asiantuntemuksen 
alalla avautuvien toimien täyttämiseen. 

Toimenhaltija työskentelee mikrobilääkeresistenssin ja sairaalainfektioiden tautiohjelman 
päällikön alaisuudessa. 
Toimenhaltijan tehtäviin kuuluu erityisesti seuraavaa: 
• niiden ECDC:n toimien koordinoiminen, jotka liittyvät ihmisille annettavien 

mikrobilääkkeiden kulutuksen seurantaan eurooppalaisen antibioottien käytön 
seurantaverkostossa (ESAC-Netissä), mukaan lukien tautiverkoston 
koordinointikomitean kokoukset, protokollapäivitykset, tietopyynnöt, datan validointi, 
data-analyysi sekä vuotuiset raportit ja muut julkaisut 

• datanhallintaan liittyvien järjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen 
osallistuminen, mikrobilääkkeiden kulutuksen seurantatietojen ja muiden ECDC:ltä ja 
eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta saatujen keskeisten tietojen analysointi ja 
levittäminen 

• EU-/ETA-valtioiden avustaminen niiden ihmisille annettavien mikrobilääkkeiden 
kansallisen kulutuksenseurannan tehostamisessa 

• läheisten suhteiden luominen ECDC:n ja mikrobilääkkeiden kulutusta valvoviin 
kansallisiin/kansainvälisiin elimiin sekä muihin keskeisiin verkostoihin, kumppaneihin ja 
sidosryhmiin 

• yhteistyö muiden EU-virastojen kanssa mikrobilääkkeiden kulutusta ja 
mikrobilääkeresistenssiä koskevien seurantatietojen raportoinnissa 
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• avustaminen ECDC:n mikrobilääkeresistenssin ja sairaalainfektioiden seurantaan 
liittyvien toimien suunnittelussa ja toteuttamisessa 

• tutkimusten ja konsultoinnin hankkiminen asiaan kuuluvilla aloilla sekä valmius 
osallistua ECDC:n teettämien toteutettavuustutkimusten käynnistämiseen, 
toteuttamiseen ja/tai valvomiseen 

• tarvittaessa muuhun ECDC:n toimintaan osallistuminen toimenhaltijan oman 
asiantuntemuksen alalla 

• ECDC:n ympärivuorokautiseen (24/7) päivystykseen osallistuminen pyydettäessä. 

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

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

tyydyttävä, tehtävien hoitamisen kannalta riittävä taito2 
• jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 
• täydet kansalaisoikeudet3 
• mahdolliset asevelvollisuuslainsäädännön mukaiset velvollisuudet on täytetty 
• tehtävien hoitamisen edellyttämä hyvä maine ja 
• terveydelliset edellytykset tehtävien hoitamiseen. 

B. Valintaperusteet 
Valituksi tuleminen edellyttää, että hakija täyttää seuraavat työkokemusta sekä 
henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vuorovaikutustaitoja koskevat kriteerit. Niitä ovat 
seuraavat: 

Työkokemus ja ammatillinen osaaminen 
• vähintään viiden vuoden työkokemus (tutkinnon suorittamisen jälkeen), josta 

vähintään kolme vuotta on kertynyt toimen kuvauksessa esitettyjä tehtäviä 
vastaavasta työstä 

• korkeakoulututkinto kansanterveyden, epidemiologian tai lääketieteen alalta tai muulta 
vastaavalta alalta 

• todistetusti kokemusta tai tietämystä mikrobilääkkeiden kulutusta koskevien 
seurantajärjestelmien suunnittelusta, toteuttamisesta, käyttämisestä tai arvioimisesta 
kansallisella tai kansainvälisellä tasolla 

                                           
 
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 työskentelyyn riittävä kolmannen EU-kielen taito. 

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• todistetusti kokemusta ja osaamista mikrobilääkkeiden kulutusta koskevien tieteellisten 
tietojen analysoinnista ja tulkinnasta sekä analyyttisestä epidemiologiasta tilastollisten 
ohjelmistojen avulla 

• todistetusti kokemusta tieteellisiä tietoja koskevasta viestinnästä viranomaisille, 
vertaisryhmille ja suurelle yleisölle erityisesti suullisten esitysten ja tieteellisten 
artikkeleiden muodossa; artikkeleista vähintään yhden tulee olla todistetusti julkistettu 
ensimmäisenä kirjoittajana vertaisarvioidussa aikakauslehdessä 

• hyvät tiedot EU:n keskeisistä toimintapolitiikoista ja toimista, jotka liittyvät 
mikrobilääkeresistenssiin ja mikrobilääkkeiden kulutukseen, mikrobilääkkeiden 
kulutusta lisäävistä tekijöistä sekä mikrobilääkkeiden kulutuksen ja 
mikrobilääkeresistenssin välisestä suhteesta 

• erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 
• laatu- ja palvelusuuntautuneisuus 
• yhteistyökyky ja kyky luoda vahvat työskentelysuhteet 
• tulossuuntautuneisuus ja aloitteellisuus 
• erinomainen analysointikyky 
• erinomainen kyky organisoida ja työskennellä paineen alla. 

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

Yhtäläiset mahdollisuudet 
ECDC tarjoaa työnantajana yhtäläiset mahdollisuudet kaikille ja kannustaa kaikkia 
hakukelpoisuus- ja valintaperusteet täyttäviä henkilöitä toimittamaan hakemuksen ikään, 
etniseen taustaan, poliittiseen kantaan, aatteelliseen tai uskonnollisen vakaumukseen, 
sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen ja vammaan katsomatta. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunnan ehdotus perustuu tähän hakuilmoitukseen. Hakijaa pyydetään 
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. 
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 tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on läpäistävä yhdeksän kuukauden koeaika. 
Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavissa seuraavan linkin kautta: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Työpaikka on Tukholmassa, jossa ECDC:n toimipaikka sijaitsee. 

Varallaololuettelo 
Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää rekrytoinnissa, jos vastaavia 
toimia tulee avoimeksi. Varallaololuettelo on voimassa sen vuoden joulukuun 31. päivään, 
jona haun määräaika päättyy. Luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

Hakumenettely 
Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite ja 
hakijan sukunimi. 
Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakulomakkeen 
kaikki 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 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on englanninkielisessä hakuilmoituksessa esitetty 
päivämäärä. Lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä tärkeitä tietoja 
valintamenettelystä saa ECDC:n verkkosivuilta edellä olevan linkin kautta. 
Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
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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