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Avoin työpaikka: Matemaattisen mallintamisen asiantuntija 
Yksikkö: Seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikkö 

Viite: (ECDC/AD/2017/SRS-EMM) 
 

 

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

Toimenkuva 

Toimenhaltija työskentelee yleisestä seurannasta vastaavan ryhmänjohtajan alaisuudessa ja 
tekee tiivistä yhteistyötä rokotteilla ehkäistävien tautien ohjelman (VPD) kanssa. 

Toimenhaltijan tehtäviin kuuluu erityisesti seuraavaa: 

Perusmallintamisen tuki  

 sellaisten kriittisten tietopuutteiden määrittäminen tartuntatautien ehkäisyssä ja 
valvonnassa, joita voidaan käsitellä mallintamismenetelmien avulla 

 eri yksikköjen ja tautiohjelmien asiantuntijoista koostuvan ECDC:n mallintamisen 
koordinointiryhmän perustamisen tukeminen matemaattisen mallintamisen 
soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden ohjaamista varten 

 kumppanuuksien luominen jäsenvaltioiden kansanterveyslaitosten ja yliopistojen 
olemassa olevien mallintamisverkostojen ja -asiantuntijoiden kanssa  

 kehyksen laatiminen matemaattisten mallintamispalvelujen ulkoistamiselle tarvittaessa 

 osallistuminen tarvittaessa muuhun ECDC:n toimintaan oman asiantuntemuksen alalla. 

Rokotteilla ehkäistävät taudit  

 matemaattisten mallien suunnittelun ja käytön johtaminen kansanterveyskysymysten 
käsittelemiseksi rokotteilla ehkäistävien tautien alalla  

 tiivis yhteistyö epidemiologien ja seurannasta ja tieteellisestä neuvonnasta vastaavien 
asiantuntijoiden kanssa koko ECDC:ssä erityisesti rokotteilla ehkäistävien tautien alalla, 
jotta saatavilla olevista tiedoista saadaan mallintamisen suunnitteluprosessissa 
käytettävää tietämystä 

 yhteistyöverkoston luominen ja kehittäminen mallitutkijoiden, terveystaloustieteilijöiden 
ja teknisten asiantuntijoiden kanssa EU:n ja ETA:n jäsenvaltioissa rokotteilla 
ehkäistävien tautien verkoston tukemiseksi, jotta saadaan aikaan säännöllistä 
tietojenvaihtoa ja edistetään tutkimuksen yhteensovittamista ja yhteiskäyttöä 
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 sellaisten matemaattista mallintamista ja taloudellisia arvioita koskevien metodologisten 
toimintamallien ehdottaminen, joilla voidaan täydentää ECDC:n tuotosten parantamista 
immunisaatiota ja rokotteilla ehkäistäviä tauteja koskevan tieteellisen neuvonnan alalla 

 ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa tehtävien palvelusopimusten suunnittelu, 
laatiminen ja niitä koskevien hankkeiden hallinnointi yhdessä ECDC:n hankinta- ja 
rahoitusasioista vastaavien yksikköjen kanssa 

 tieteellisen ja toimintapoliittisen kehityksen seuraaminen erityisesti immunisaation ja 
rokotteilla ehkäistävien tautien alalla. 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 

A. Muotovaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä tietyt muotovaatimukset. Nämä vaatimukset 
ovat seuraavat: 

 Hakijalla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaava koulutus, jonka 
suorittamisesta on annettu tutkintotodistus1. 

 Hakijalla on perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n 
kielen taito, joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen2. 

 Hakija on jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalainen. 

 Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet.3 

 Hakija on täyttänyt mahdolliset asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset 
velvollisuutensa. 

 Hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset. 

 Hakijalla on riittävän hyvä terveys toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet  

Valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
ihmissuhdetaitoja koskevat keskeiset valintaperusteet täyttyvät. Näitä ovat seuraavat: 

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 

 tutkinto tilastotieteestä, soveltavasta matematiikasta, matemaattisesta mallintamisesta 
tai muulta asiaankuuluvalta alalta 

 vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksen mukaista 
tehtävää vastaavasta työstä 

 todistettu kokemus tauteja koskevan matemaattisen mallintamisen suunnittelusta ja 
käytöstä ja kyky käyttää ohjelmointikieltä mallintamisongelmien ratkaisussa 

                                                 

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 
myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

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

3 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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 tietämys ja kokemus terveystaloustieteellisistä arvioinneista, mielellään rokotusalalla 

 kokemus laajojen hankkeiden hallinnoinnista ja kokemus eri aloja edustavien 
asiantuntijoiden työn koordinoinnista 

 todistetut taidot tieteellisten tulosten suullisesta ja kirjallisesta viestimisestä eri yleisöille 

 erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

 vahvat valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja vastuunottoon 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja hyvät ryhmätyötaidot 

 erittäin hyvät analyysitaidot 

 erinomainen paineensieto- ja priorisointikyky ja kyky noudattaa tiukkoja määräaikoja ja 
vastata odotuksiin 

 laatuun panostaminen ja palveluhenkisyys. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot on myös määritetty. Näitä ovat seuraavat: 

 kansanterveydellinen tausta (esim. asiaankuuluva tutkinto, EUPHEM-/EPIET-
koulutusohjelma tai tartuntatautien mallintamista koskeva koulutus) 

 erittäin hyvä käsitys ECDC:n asemasta suhteessa muihin EU:n erillisvirastoihin ja 
erityisesti kansanterveyden seurannan ja torjuntatoimien alalla EU-/ETA-valtioissa 

 tohtorin tutkinto matemaattisessa mallintamisessa 

 muiden EU:n kielten taito. 

 

Saapuvien hakemusten lukumäärän mukaan valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja 
valintaperusteita tiukempia vaatimuksia. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 

Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tähän hakuilmoitukseen perustuen. Hakijoita voidaan 
pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. 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. Nimitys tehdään palkkaluokkaan AD 5. 

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 

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa on ECDC:n toimipaikka. 

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


 4 

Varallaololuettelo 

Hakijoista voidaan laatia varallaololuettelo, jota voidaan käyttää palvelukseenotossa, 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, ja 
sähköpostiviestin aiheriville merkitään selvästi avoimen toimen viitenumero ja 
hakijan sukunimi. 

Hakemus on pätevä vain, jos kaikki vaaditut hakulomakkeen kohdat on täytetty. 

Hakulomake toimitetaan Word- tai PDF-tiedostona mieluiten englannin kielellä4. 
Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon. 

ECDC:n hakulomake on osoitteessa 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx 

Hakemusten toimittamisen määräaika ja lisätietoja valintamenettelyn etenemisestä sekä muita 
tärkeitä tietoja valintamenettelystä on saatavana ECDC:n verkkosivuilla edellä olevan linkin 
kautta.  

Hakemusten suuren määrän vuoksi tuloksista ilmoitetaan vain haastatteluihin valittaville 
hakijoille. 

                                                 

4 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
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx

