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Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus 
Vaba ametikoha teade  
Tuberkuloosiekspert  

järelevalve ja reageerimise toetamise üksuses  
(ECDC/AD/2016/SRS-ETB) 

 
 

Avaldus eespool nimetatud ajutise teenistuja ametikohale kandideerimiseks palutakse saata 
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusesse (ECDC). 

Töö kirjeldus 

Töötaja allub järelevalve ja reageerimise toetamise üksuse teadusliku hindamise osakonna 
juhatajale ning teeb tihedat koostööd tuberkuloosiprogrammi juhiga. 

Eelkõige vastutab ta järgmiste töövaldkondade eest: 

 toetab tuberkuloosiprogrammi juhti, panustades keskuse prioriteetidesse tuberkuloosi 
valdkonnas; 

 aitab kaasa ECDC tegevuse kavandamisele, koordineerimisele ja rakendamisele 
tuberkuloosi valdkonnas; 

 aitab kaasa keskuse tuberkuloosi ennetamise ja tõrje võrgustiku koordineerimisele; 

 aitab kaasa tõenduspõhiste teaduslike nõuannete andmisele tuberkuloosi ennetamise ja 
tõrje kohta ELis/EMPs ning kiirete riskihindamiste läbiviimisele vastuseks Euroopa 
Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide küsimustele ja päringutele; 

 koordineerib ECDC tuberkuloosivaldkonna eriprojekte ja vastutab projektijuhtimise eest, 
juhib ja kontrollib alltöövõtjate tegevust tuberkuloosi valdkonnas; 

 teeb kaastööd teaduslikele väljaannetele, seahulgas eelretsenseeritavatele 
väljaannetele; 

 koostab tuberkuloosi käsitlevaid süstemaatilisi kirjanduse ülevaateid, eksperdiarvamusi 
ja suunisdokumente koos sise- või välisekspertide meeskondadega; 

 esindab ECDCd ja tutvustab ECDC tööd rahvusvahelistel konverentsidel ja kohtumistel; 

 aitab kaasa tuberkuloosiprogrammide hindamisele ELi liikmesriikides, näiteks osana 
lähetustest riikidesse; 

 aitab tuberkuloosiprogrammi juhi järelevalve all kaasa tihedate sidemete hoidmisele ja 
teadusteabe jagamisele keskuse ja riiklike/rahvusvaheliste tuberkuloosi 
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järelevalvestruktuuride, teiste võrgustike, partnerite ja vajaduse korral sidusrühmade 
vahel; 

 vajaduse korral aitab kaasa ECDC muu tegevuse puhul ja oma pädevusvaldkonnas; 

 osaleb palve korral ECDC ööpäevaringses valvesüsteemis. 

 

Nõutav kvalifikatsioon ja tööalased kogemused 

A. Ametlikud nõuded 

Sobiv kandidaat peab vastama mitmele ametlikule nõudele. Need nõuded on järgmised: 

 ametiaste AD 5: haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastase 
kestusega täielikule ülikoolikursusele1; 

 kandidaat valdab täielikult üht ühenduste ametlikku keelt ning oskab rahuldavalt veel 
üht ühenduste ametlikku keelt, mida on vaja ametikoha ülesannete täitmiseks2; 

 kandidaadil on ühe ELi liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodakondsus; 

 kandidaadil on kõik kodanikuõigused3; 

 kandidaat peab olema täitnud talle seadusega ettenähtud sõjaväeteenistuskohustuse; 

 kandidaadil on ametiülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused ja 

 kandidaat on ametikohustuse täitmiseks sobivas füüsilises vormis. 

 

B. Valikukriteeriumid 

Kõnealusele ametikohale kvalifitseerumiseks oleme kehtestanud tööalaste kogemuste ja 
isikuomaduste/suhtlemisoskuse põhikriteeriumid. Need on järgmised: 

Tööalased kogemused / teadmised: 

 akadeemiline kraad meditsiini, biomeditsiini, epidemioloogia, rahvatervise, 
nakkushaiguste või muus asjaomases valdkonnas; 

 vähemalt viieaastane töökogemus (pärast diplomi saamist), millest vähemalt kolm aastat 
ametikohaga seotud töökohal; 

 põhjalikud teadmised tuberkuloosi ennetamise ja tõrjega seotud teaduslike tõendite ja 
probleemide valdkonnas; 

 tõendatud oskused tõenduspõhiste andmete kogumise ja juhendite väljatöötamise 
valdkonnas. 

                                                 

1 Arvesse võetakse ainult diplomeid ja tõendeid, mis on antud ELi liikmesriikides või mille kohta on nende liikmesriikide 

ametiasutustes väljastatud samaväärsed tõendid. 

2 Lisaks peavad töötajad iga-aastasele edutamisele kvalifitseerumiseks oskama kolmandat ELi keelt töökeele tasemel, nagu on 
kirjeldatud kohaldatavates personalieeskirjades ja rakenduseeskirjades.  

3 Enne ametisse nimetamist palutakse edukal kandidaadil esitada politsei tõend karistusregistri puudumise kohta. 
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Isikuomadused/suhtlusoskus: 

 väga hea inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas; 

 ametiasutustele, teadlastele ja laiemale üldsusele teadusteabe suulise ja kirjaliku 
edastamise tõendatud oskused; 

 väga hea projektide ja/või valdkondadevaheliste meeskondade koordineerimise 
suutlikkus; 

 väga hea suhtlemisoskus ja hea meeskonnatöö oskus; 

 suutlikkus pingeolukorras töötada ja kohustusi hallata; 

 kvaliteedile suunatus ja teenistusvalmidus. 

Samuti oleme määratlenud kogemused ja oskused, mis tulevad sellel ametikohal kasuks. Need 
on järgmised: 

 doktorikraad meditsiini, bioteaduste, epidemioloogia või rahvatervise alal; 

 meditsiinikraad nakkushaiguste või seotud valdkonnas; 

 tõendatud kogemus epidemioloogiliste ja muude asjaomaste rahvaterviseuuringute 
koostamise ja läbiviimise alal; 

 tõendatud projektijuhtimise oskused; 

 programmide hindamise kogemus; 

 head teadmised ELi poliitikast ning tegevusest rahvatervise üldvaldkonnas ja eelkõige 
tuberkuloosi ennetamise ja tõrje valdkonnas; 

 kõrgemal tasemel teadmised statistika, analüütiliste epidemioloogiliste meetodite ja 
nendega seotud tarkvara valdkonnas. 

 

Sõltuvalt saadud avalduste arvust võib valimiskomisjon kohaldada eespool nimetatud 
valikukriteeriumide hulgas rangemaid nõudeid. 

 

Töölevõtmine ja teenistustingimused 

Töötaja võetakse tööle lõppnimekirja alusel, mille valimiskomisjon direktorile esitab.  Käesolev 
vaba ametikoha teade on valimiskomisjoni ettepaneku aluseks. Kandidaatidelt võidakse nõuda 
kirjalike testide tegemist. Kandidaadid peaksid arvestama sellega, et ettepanek võidakse 
avalikustada ja et lõppnimekirja kandmine ei garanteeri töölevõtmist. Kandidaatide lõppnimekiri 
koostatakse pärast avalikku valimisprotsessi. 

Edukas kandidaat võetakse tööle ajutise teenistujana Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti f alusel viieks aastaks ja seda perioodi võib pikendada. 
Töötaja ametiaste on AD 5. 

Kandideerijad peaksid arvestama ELi personalieeskirjade nõudega, et kõik uued töötajad peavad 
läbima edukalt katseaja. 

Lisaküsimuste korral lepingu- ja töötingimuste kohta vaadake palun Euroopa ühenduste muude 
teenistujate teenistustingimusi, mis on kättesaadavad järgmisel aadressil: 

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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Töökoht asub Stockholmis, kus keskus tegutseb. 

 

Reservnimekiri 

Koostada võidakse reservnimekiri ja seda võidakse kasutada reservina töötajate töölevõtmiseks 
täiendavate vabade ametikohtade tekkimisel. Nimekiri kehtib 31. detsembrini 2016 ja seda võib 
pikendada. 

 

Avalduste esitamine 

Kandideerimiseks saatke palun täidetud avaldus aadressile 
Recruitment@ecdc.europa.eu, märkides e-kirja teemareale selgelt vaba töökoha 
viitenumbri ja oma perekonnanime. 

Teie avaldus on kehtiv, kui sellel on täidetud kõik avalduse vormi kohustuslikud 
väljad, mis tuleks esitada Wordi või PDF-vormingus ja eelistatavalt inglise keeles4. 

Kõik mittetäielikud taotlused loetakse kehtetuks. 

ECDC avalduse vormi leiate meie veebilehel aadressil 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Avalduste esitamise tähtpäev on 10. mai 2016 kell 24.00 (Kesk-Euroopa aja järgi). 

Saabunud avalduste suure arvu tõttu teavitatakse vaid neid kandidaate, kes kutsutakse 
töövestlusele. 

Lähemat teavet valikumenetluse kohta leiate meie veebilehelt, kasutades eespool olevat linki. 

                                                 

4 Käesolev vaba töökoha teade on tõlgitud kõigisse 24 ELi ametlikku keelde ingliskeelsest originaalist. Kuna 

ameti igapäevase tegevuse keel on üldiselt inglise keel, eelistab ECDC saada avaldusi inglise keeles. 

mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

