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Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 
Ilmoitus seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikössä 

avoinna olevasta  
johtavan hepatiittiasiantuntijan toimesta  

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) 
 
 

Edellä mainittu väliaikaisen toimihenkilön toimi on avoinna Euroopan tautienehkäisy- ja -
valvontakeskuksessa (ECDC).  

Toimen kuvaus  

Toimenhaltijan on määrä työskennellä ECDC:n seuranta-, toimenpide- ja tukiyksikössä 
tieteellisen neuvonnan jaoston päällikön alaisuudessa ja tehdä tiivistä yhteistyötä hivin, 
sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden ja virushepatiitin torjuntaohjelman kanssa.   

Hän vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä: 

 kaikkien ECDC:n toimien suunnittelun ja toteutuksen koordinointi hepatiitti B:hen ja C:hen 
liittyvän seurannan, tieteellisen neuvonnan sekä ehkäisyn ja valvonnan alalla 
 

 virushepatiitti B:tä ja C:tä koskevien tieteellisten tutkimusten ja konsultoinnin 
käynnistäminen, toteuttaminen ja/tai valvonta hepatiitti B:n ja C:n ehkäisyä ja valvontaa 
koskevan tieteellisen neuvonnan ja yleisten ohjeiden sekä vastaavilla aloilla annettavien 
yksityiskohtaisempien ohjeiden tuottamiseen käytettävän alihankinnan tarjouskilpailujen 
järjestämisen, hallinnoinnin ja seurannan avulla 

 
 sellaisten hankkeiden aloittaminen ja hallinnointi, joilla tarjotaan näyttöön perustuvaa 

aineistoa komission ja jäsenvaltioiden poliittisten neuvonantajien toimien perustaksi ja 
autetaan heitä suunnittelemaan toimenpiteitä virushepatiitin torjumiseksi sekä lisätään 
tietämystä EU:n/ETAn epidemiologisesta tilanteesta 

 

 asiantuntija-avun antaminen ja osallistuminen hepatiitti B:n ja C:n torjuntaan liittyvien 
tapahtumien (esim. Maailman hepatiittipäivä, kansainväliset hepatiittiaiheiset 
huippukokoukset jne.) valmisteluun sekä ECDC:n edustaminen tieteellisissä kokouksissa ja 
konferensseissa 

 

 hyvien suhteiden kehittäminen ja ylläpitäminen komission, muiden EU:n toimielinten, 
WHO:n sekä virushepatiitin ehkäisyyn ja valvontaan osallistuvien keskeisten kansallisten ja 
kansainvälisten järjestöjen ja muiden kansainvälisten keskeisten sidosryhmien 
asianomaisiin yksiköihin  
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 tieteen kehityksen seuraaminen erityisesti hepatiitti B:n ja C:n alalla ja havaittujen 

tietämyksen puutteiden tutkiminen hepatiitti B:tä ja C:tä koskevan tieteellisen tietämyksen 
parantamiseksi kansanterveyden alalla 

 
 asiantuntijalausuntojen antaminen jäsenvaltioille ja niiden virushepatiittiin liittyvien 

kansanterveyteen kohdistuvien uhkien tulkintaa ja arviointia varten, jotka ECDC on 
havainnut indikaattoreihin (myös molekyylityypitystietoihin) tai tapahtumiin perustuvan 
seurannan avulla 

 

 pyydettäessä osallistuminen ECDC:n muuhun toimintaan toimenhaltijan omalla toimialalla 
ja tarvittaessa osallistuminen ECDC:n jokapäiväisen ja ympärivuorokautisen päivystyksen 
järjestelmään. 

 

Vaadittava pätevyys ja työkokemus 

A. Muodolliset vaatimukset  

Hakijan on täytettävä tietyt muodolliset vaatimukset. Nämä vaatimukset ovat seuraavat: 

 korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, joka kestää tavallisesti vähintään neljä vuotta 
ja josta on osoituksena tutkintotodistus, tai korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, 
joka kestää tavallisesti vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, 
sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta1  

 (tutkintotodistuksen myöntämisen jälkeen hankittu) vähintään yhdeksän vuoden 
työkokemus2 

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

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

 hakija on täysivaltainen kansalainen4 

 hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa 

 hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset 
ja 

 hakijalla on terveydelliset edellytykset toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen. 

 

                                                 

1 Ainoastaan EU:n jäsenvaltiossa myönnetty tutkintotodistus tai tutkintotodistus, jolle kyseisen jäsenvaltion viranomaiset ovat 

myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

2 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon.  

3 Jotta henkilöstön jäsenet olisivat ylennyskelpoisia vuotuisessa ylennysmenettelyssä, heidän on lisäksi kyettävä sovellettavissa 
olevien henkilöstösääntöjen ja täytäntöönpanosääntöjen mukaan työskentelemään kolmannella EU:n kielellä.  

4 Toimeen valittua henkilöä pyydetään ennen nimittämistä toimittamaan rikosrekisteriote osoittamaan, että häntä koskevia 
rikosmerkintöjä ei ole. 
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B. Valintaperusteet  

Tähän toimeen valituksi tuleminen edellyttää työkokemukseen ja henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin / ihmissuhdetaitoihin liittyvien olennaisten vaatimusten täyttämistä. Näitä 
vaatimuksia ovat: 

Työkokemus / ammatillinen tietämys 

 korkeakoulututkinto kansanterveyden, mikrobiologian, epidemiologian tai biotieteiden 
alalta tai muulta vastaavalta alalta 

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

 todistuksin osoitettu kokemus epidemiologisten menetelmien käyttämisestä 
kansanterveyttä koskevien tietojen tulkintaan sekä tieteellisten lausuntojen laatimisesta 
kansainvälisellä, kansallisella tai paikallisella tasolla 

 hyvä tietämys virushepatiitin kansanterveydellisistä osatekijöistä ja ongelmista sekä 
erityisesti näiden tartuntatautien erityispiirteistä EU:n ja kansainvälisellä tasolla  

 edellä lueteltuihin tehtäviin liittyvien EU:n politiikkojen ja toimien hyvä tuntemus 

 erittäin hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot  

 erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot muun muassa tiedemiehistä ja/tai 
maallikoista koostuville suurille yleisöille suunnattavaa viestintää ja esityksiä varten 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja hyvät ryhmätyötaidot 

 erinomainen paineensieto- ja priorisointikyky sekä erinomainen kyky huolehtia 
vastuullisista tehtävistä ja vastata odotuksiin  

 erinomaiset taidot hankkeiden ja/tai toimien koordinoinnissa ja hallinnoinnissa 
monialaisen ja monikulttuurisen työryhmän kanssa 

 laatuun panostaminen ja palveluhenkisyys. 

Myös valintamenettelyssä hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot on määritetty. Näitä 
vaatimuksia ovat: 

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

 työkokemus kansallisesta kansanterveyslaitoksesta tai kansallisesta tautienehkäisy- ja -
valvontakeskuksesta 

 kansanterveyden alan tuntemus (ylempi korkeakoulututkinto, EUPHEM/EPIET-
koulutusohjelma tai muu vastaava). 

 lääketieteen tutkinto tai tohtorintutkinto kansanterveyden tai 
tartuntatautiepidemiologian alalta 

 kokemus projektinhallinnasta. 

 

Saatujen hakemusten lukumäärästä riippuen valintalautakunta voi soveltaa tiukempia 
vaatimuksia edellä mainittujen valintaperusteiden puitteissa. 
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Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot  

Toimenhaltijan nimittäminen perustuu esivalintalistaan, jota valintalautakunta ehdottaa 
johtajalle. Valintalautakunta tekee ehdotuksen tämän hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita 
voidaan pyytää osallistumaan kirjalliseen kokeeseen. Hakijoita pyydetään ottamaan huomioon, 
että ehdotus voidaan julkaista ja että hakijan ottaminen esivalintalistaan ei ole tae palvelukseen 
ottamisesta. Hakijoiden esivalintalista laaditaan avoimen valintaprosessin jälkeen.  

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 hyväksyttävästi koeaika. 

Sopimusehtoja ja työehtoja koskevia lisätietoja on unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa 
palvelussuhteen ehdoissa, jotka ovat saatavilla seuraavasta linkistä:  

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

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, joka on keskuksen toimipaikka.  

 

Varallaololuettelo 

On mahdollista, että laaditaan varallaololuettelo, jota voidaan käyttää työhönotossa, jos 
vastaavia työpaikkoja tulee avoimiksi. Se on voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka, ja sen 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 

 

Hakumenettely 

Lähetä täytetty hakemus osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin otsikkorivillä on ilmoitettava selkeästi avoimen toimen viite ja 
hakijan sukunimi. 

Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakemuslomakkeen 

kaikki vaaditut osiot mieluiten englannin kielellä ja toimitettava hakemuslomake 

Word- tai pdf-muodossa5. Kaikki puutteelliset hakemukset katsotaan 
kelpaamattomiksi. 

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

                                                 

5 Tämä hakuilmoitus on käännetty englanninkielisestä lähtötekstistä kaikille 24:lle EU:n virallisille kielille. 

Koska viraston päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC vastaanottaa 
mieluiten englanninkielisiä hakemuksia. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
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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. 

 


