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Yksikkö: Seuranta, toimenpiteet ja tuki 
Viite: ECDC/AD/2018/SRS-SERD 

 

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) avointa väliaikaista tointa varten 

pyydetään hakemuksia. 

Toimen kuvaus 

Toimenhaltija työskentelee epidemiatieto- ja toimenpidejaoston päällikön alaisuudessa. 

Tehtävissään hän erityisesti 

 koordinoi legioonalaistaudin seurannan kehittämistä ja toteuttamista sekä siihen liittyviä 
päivittäisiä toimia EU:ssa legioonalaistaudin eurooppalaisen seurantaverkoston 
(ELDSNet) kautta 

 koordinoi legioonalaistaudin seurantaa koskevien tietojen analysointia sekä tautia 
koskevien tietojen raportointia ja levittämistä 

 luo tiiviitä yhteyksiä keskuksen ja legioonalaistaudin seurannasta vastaavien 
kansallisten/kansainvälisten elinten välille sekä yhteyksiä muiden asiaan liittyvien 
verkostojen, kumppanien ja sidosryhmien kanssa 

 antaa asianmukaisilla aloilla toimeksi tutkimuksia ja konsultointitehtäviä sekä huolehtii 
niiden projektinhallinnasta ja valmistautuu käynnistämään, toteuttamaan ja/tai 
valvomaan legioonalaistautia koskevia toteutettavuustutkimuksia 

 antaa oman panoksensa asiaan liittyviin ECDC:n rahoittamiin hengityselinten sairauksia 
ja etenkin legioonalaistautia koskeviin hankkeisiin 

 auttaa jäsenvaltioita vahvistamaan hengityselinten sairauksien ja erityisesti 

legioonalaistaudin seurantajärjestelmiä 

 avustaa jäsenvaltioita legioonalaistautiepidemioiden yhteydessä 

 osallistuu muuhun ECDC:n toimintaan tarpeen mukaan oman asiantuntemuksensa alalla 

 koordinoi legioonalaistautiin liittyviä tehtäviä ja osallistuu niihin aktiivisesti ECDC:ssä 

 osallistuu ECDC:n toimenpidejärjestelmän ja  ympärivuorokautisen päivystysjärjestelmän 

toimintaan. 
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Pätevyys- ja kokemusvaatimukset 

A. Muodolliset vaatimukset 

Hakijan on täytettävä tietyt muodolliset vaatimukset, jotka ovat seuraavat: 

 vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto, josta on tutkintotodistus, tai vähintään 
kolmevuotinen korkeakoulututkinto, josta on tutkintotodistus, sekä vähintään yhden 
vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1 

 vähintään yhdeksän vuoden työkokemus2 (hankittu tutkintotodistuksen myöntämisen 
jälkeen) 

 perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n kielen taito, 
joka riittää toimen edellyttämien työtehtävien hoitamiseen3 

 jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus 

 täydet kansalaisoikeudet4 

 asevelvollisuuslainsäädännön mukaisten velvollisuuksien täyttyminen 

 hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset 

 riittävä terveys tehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet 

Valintamenettelyssä sovelletaan työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
vuorovaikutustaitoja koskevia keskeisiä valintaperusteita. Näitä ovat seuraavat: 

Työkokemus ja ammatillinen tietämys 

 vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimenkuvauksessa esitettyjä 
tehtäviä vastaavasta työstä 

 todistettu kokemus hengityselinsairauksien ja erityisesti legioonalaistaudin kansallisen 
tai kansainvälisen seurannan käynnistämisestä/ylläpitämisestä 

 todistettu kokemus menetelmistä, joilla validoidaan ja analysoidaan tietoja 
hengityselinten sairauksista ja erityisesti legioonalaistaudista, sekä todistettu kokemus 
analyysien tulosten välittämisestä viranomaisille, tiedeyhteisölle ja suurelle yleisölle 

 kokemus työskentelystä laboratorioverkostojen ja/tai laboratoriovalvontaohjelmien 
kanssa 

                                                 

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

viranomaiset ovat myöntäneet vastaavuustodistuksen. 

2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon. 

3 Ylentäminen vuotuisella ylennyskierroksella edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on asiassa sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU:n kielen taito. 

4 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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 perusteellinen tuntemus EU:ssa toteutettavista toimista ja politiikoista tärkeimpien 
hengityselinten sairauksien ja erityisesti legioonalaistaudin ehkäisyn ja valvonnan alalla 

 kokemus projektinhallinnasta sekä asiantuntijoiden tai monialaisten työryhmien 
johtamisesta 

 englannin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja vuorovaikutustaidot 

 laatu- ja palvelusuuntautuneisuus 

 yhteistyökyky ja kyky luoda vahvat työskentelysuhteet 

 tuloskeskeisyys 

 sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman alan kehityksen seuraamiseen 

 erinomainen analysointikyky 

 kyky antaa vastuuta, motivoida ja johtaa muita. 

Hakijan eduksi katsottava kokemus ja taidot Näitä ovat seuraavat: 

 ylempi korkea-asteen tutkinto kansanterveyden tai epidemiologian alalta tai muulta 
vastaavalta alalta 

 kokemus ohjelmistojen kehittäjien tukemisesta datasovellusten ylläpitämisessä ja 
kehittämisessä 

 hyvät tiedot (Stataan perustuvista) lääketieteellisten tilastojen menetelmistä, 

tietojenkäsittelystä ja tietokantojen hallinnasta. 

 

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

 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 

Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tähän hakuilmoitukseen perustuen. Hakijoita voidaan 
pyytää suorittamaan kirjallisia kokeita. 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 väliaikaiseksi toimihenkilöksi unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdan mukaisesti viiden vuoden 
toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Toimi kuuluu palkkaluokkaan AD 8. 

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava koeaika hyväksytysti. 

Lisätietoja palvelussuhteesta ja työehdoista on Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön 
sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavana seuraavan linkin kautta: 

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

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on ECDC:n toimipaikka. 

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. 

Hakemus on pätevä vain, jos kaikki vaaditut hakulomakkeen kohdat on täytetty. 
Hakulomake toimitetaan Word- tai PDF-tiedostona mieluiten englannin kielellä5. 
Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. 

ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies 

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 valittaville 
hakijoille. 

 

                                                 

5 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille 24:lle EU:n viralliselle kielelle. 

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/work-us/vacancies

