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

Toimen kuvaus 
Toimenhaltija työskentelee suoraan kansanterveyden valmius- ja viestintäyksikön päällikön 
alaisuudessa ja tiiviissä yhteistyössä muiden yksikön ja laajemminkin ECDC:n työntekijöiden 
kanssa. 

Hänen tehtäviinsä kuuluu erityisesti seuraavaa: 

• jaoston henkilöstön esimiehenä toimiminen ja jaoston työsuunnitelman ja talousarvion 
laatimisen ja toteuttamisen hallinnointi 

• ECDC:n vuoden 2015 koulutusstrategian toteutuksen jatkaminen, mukaan lukien ECDC:n 
apurahaohjelma, ECDC:n jatkuvan ammatillisen kehittämisen ohjelma (CPDP) ja ECDC:n 
virtuaaliakatemia (EVA)1 

• ECDC:n apurahaohjelman päällikkönä strategisen suunnan antaminen ja ohjelman 
kehittäminen edelleen jäsenvaltioiden kehittyvien tarpeiden ja vaatimusten mukaan 

• keskuksen ulkoisen koulutustoiminnan koordinointi yksiköissä, jaostoissa ja 
tautiohjelmissa 

• tuen varmistaminen ECDC:n jaostojen ulkoiselle koulutustoiminnalle ja tautiohjelmille 

• Euroopan komission ja EU:n jäsenvaltioiden tukeminen työvoiman kehittämisen alalla 
sovellettaessa valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhista annettua päätöstä 
1082/2013/EU ja kansainvälisiä terveysmääräyksiä 

• ECDC:n asiaankuuluvien koulutuskumppaneiden (esimerkiksi ASPHER) ottaminen 
ennakoivasti mukaan erityisesti Euroopan ydinosaamisen kehittämiseen tartuntatautien 
valvonnan alalla ja kansanterveyskoulutuksen harjoitteluyhteisöjen kehittämisen 
tukemiseen 

                                                 

1 http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/what-we-do/training_activities/Pages/index.aspx 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/what-we-do/training_activities/Pages/index.aspx
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• ECDC:n edustaminen kansanterveyskoulutukseen liittyvissä kansainvälisissä verkostoissa 
ja kokouksissa. 

 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 
A. Muotovaatimukset 

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

• Hakijalla on korkeakoulutasoinen koulutus, jonka tavanomainen kesto on vähintään neljä 
vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, tai korkeakoulutasoinen koulutus, jonka 
tavanomainen kesto on vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus, 
sekä vähintään yhden vuoden työkokemus kyseiseltä alalta2. 

• Hakijalla on vähintään yhdeksän vuoden työkokemus3 (hankittu tutkintotodistuksen 
myöntämisen jälkeen). 

• Hakijalla on perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n 
kielen taito, joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen.4 

• Hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus. 

• Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet.5 

• 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 

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

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 

• korkeakoulututkinto toimen kannalta asiaankuuluvalla alalla 

• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu toimen kuvauksessa esitettyjä 
tehtäviä vastaavasta työstä 

• vahva kokemus kansanterveyden alasta mieluiten tartuntatautien ehkäisyn ja valvonnan 
alalta 

                                                 

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

3 Pakollisen asevelvollisuuden suorittaminen otetaan aina huomioon.  

4 Vuotuisella ylennyskierroksella tapahtuva ylentäminen edellyttää lisäksi, että henkilöstön jäsenellä on asiassa sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä tarkoitettu työskentelyyn riittävä kolmannen EU:n kielen taito.  

5 Valitun hakijan on toimitettava ennen nimittämistään rikosrekisteriote, jossa ei saa olla merkintöjä. 
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• laaja kokemus jatko-opintojen ja/tai jatkuvan ammatillisen kehittämiskoulutuksen 
järjestämisestä kansanterveyden alalla 

• vahva opetuskokemus sekä pedagogiset tiedot ja taidot aikuiskoulutuksen alalta 

• EU:n jäsenvaltioiden monimuotoisuuden ja sen kansanterveyskoulutuksen tarjontaan 
kohdistuvan vaikutuksen hyvä ymmärtämys 

• vahva kokemus johtotehtävistä, mukaan lukien henkilöstöasiat, suunnittelu ja 
talousarvioasiat 

• erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

• konkreettinen visio siitä, kuinka ECDC:n roolia voidaan kehittää edelleen Euroopan 
kansanterveyskoulutuksen alalla 

• erinomaiset johtamistaidot ja kyky innostaa ihmisiä ja saada heidät ponnistelemaan 
yhdessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

• vahvat organisatoriset taidot, järjestelmällinen ja ennakoiva ote työtehtäviin ja 
priorisointikyky 

• erinomaiset viestintätaidot sekä kyky innostaa ja inspiroida. 

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

• työkokemus kansainvälisessä ja monikulttuurisessa työyhteisössä 

• todistettu kokemus julkisista hankinnoista ja sopimusten hallinnoinnista 

• todistettu kenttäkokemus kansanterveysalan työvoiman valmiuksien parantamisesta. 
 

Saapuvien hakemusten lukumäärästä riippuen valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja 
valintaperusteita tiukempia vaatimuksia. 

Nimittäminen ja palvelussuhteen ehdot 
Toimenhaltija nimitetään esivalintaluettelosta, jota valintalautakunta ehdottaa johtajalle. 
Valintalautakunta tekee ehdotuksensa tämän hakuilmoituksen perusteella. 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. 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 

Työpaikka sijaitsee Tukholmassa, jossa ECDC toimii. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
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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. 
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 kielellä6. 
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. 

                                                 

6 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
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