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Avoinna oleva työpaikka: Hepatiittien B ja C asiantuntija 

Yksikkö: Seurannan ja toimenpiteiden tuki 
Viite: (ECDC/AD/2017/SRS-EHEP) 

 
 

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

Toimen kuvaus  
Toimenhaltijan esimies on seurantaryhmän B ryhmänjohtaja.  
Toimenhaltijan tehtäviin kuuluvat erityisesti seuraavista toiminnan aloista vastaaminen tai niihin 
osallistuminen: 

• osallistuminen ECDC:n hepatiitteja B ja C koskevan alan toimien suunnitteluun ja 
koordinointiin 

• hepatiittien B ja C seurannan koordinointi ja kehittäminen edelleen EU-/ETA-tasolla 
• hepatiitteja B ja C koskevien tietojen kerääminen, validointi, analysointi, tulkinta ja niistä 

raportointi  
• jäsenvaltioiden avustaminen hepatiittien B ja C seurantajärjestelmien vahvistamisessa 
• hepatiitteja B ja C koskevien tieteellisten tutkimusten edistäminen 
• hepatiitteja B ja C koskeviin ECDC:n rahoittamiin asiaankuuluviin hankkeisiin 

osallistuminen 
• pyydettäessä osallistuminen muiden tautien seurantatoimiin ja ECDC:n jokapäiväisen ja 

ympärivuorokautisen päivystyksen järjestelmään 
• tarvittaessa ECDC:n muihin toimiin osallistuminen.  
 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 
A. Muotovaatimukset 

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

• Hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin kansalaisuus. 
• Hakijalla on täydet kansalaisoikeudet3. 
• 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 kansanterveyden, mikrobiologian, epidemiologian tai biotieteiden 

alalta tai muulta vastaavalta alalta 
• vähintään viiden vuoden työkokemus, joka on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen 

ja josta vähintään kolmen vuoden kokemus on hankittu työn kuvauksessa luetellun 
kaltaisissa tehtävissä 

• todistettu tekninen kokemus kansainväliseltä tai kansalliselta tasolta seurantatietojen, 
muun muassa hepatiitteja B ja C koskevien tietojen, keräämisestä, analysoinnista, 
tulkinnasta ja niistä raportoinnista 

• todistettu kokemus ja osaaminen tietoanalyysistä epidemiologian tilasto- ja 
analyysimenetelmiä käyttäen 

• todistettu kokemus tieteellisten tietojen välittämisestä viranomaisille, vertaisille ja 
suurelle yleisölle, erityisesti tieteellisten artikkelien julkaisusta  

• erinomainen englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot  
• erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot; 
• vahvat ihmissuhdetaidot ja hyvät ryhmätyötaidot 
• kyky työskennellä paineen alaisena, täyttää velvollisuudet ja odotukset sekä priorisoida 

pyynnöt 

                                                 

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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• sitoutuneisuus jatkuvaan oppimiseen ja oman alan kehityksen seuraamiseen 
• laatuun panostaminen ja palveluhenkisyys. 

Hakijan eduksi luettava kokemus ja taidot on myös määritetty. Näitä ovat seuraavat: 
• erittäin hyvät tilasto-ohjelmistojen (STATA tai R) käyttötaidot 
• työkokemus kansallisesta kansanterveyslaitoksesta tai kansallisesta tautienehkäisy- ja -

valvontakeskuksesta 
• lääketieteen tutkinto tai tohtorin tutkinto kansanterveyden tai epidemiologian alalta tai 

muulta vastaavalta alalta 
• kenttäepidemiologian alan koulutus (esim. EIS, EPIET tai muu FETP) 

 
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 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. 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 on Tukholmassa, jossa ECDC toimii.  

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. 

http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/Staff_Regulations_2014.pdf
mailto:Recruitment@ecdc.europa.eu
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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 ja julkaistaan kaikilla 24:llä EU:n 
virallisella kielellä. Koska viraston päivittäisessä toiminnassa käytettävä kieli on yleensä englanti, ECDC 
toivoo saavansa hakemukset mieluiten englanninkielisinä. 

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