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Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 
Ilmoitus avoimesta paikasta  

Hankehallinto, ryhmänjohtaja  
tieto- ja viestintätekniikan yksikössä 

(ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) 
 
 

Euroopan tautikeskuksessa (ECDC) olevaa kyseistä väliaikaisen toimihenkilön tointa varten 
pyydetään toimittamaan hakemuksia. 

Toimen kuvaus 

Toimenhaltija vastaa tehtävistään liiketoimintaratkaisujaoston päällikölle, johtaa 
hankehallintoryhmää ja huolehtii tieto- ja viestintätekniikan hankkeiden ja tuotteiden hallinnan 
palveluista sisäisiä ja ulkopuolisia resursseja käyttäen. 

Hän huolehtii erityisesti seuraavista tehtävistä: 

 tieto- ja viestintätekniikan yksikön ja jaoston tavoitteiden, yksikön ohjelman sekä 
vuotuisten ja monivuotisten toimintasuunnitelmien laatimiseen ja täytäntöönpanoon 
osallistuminen 

 yksikön ja jaoston tavoitteita vastaavien ryhmän vuositavoitteiden ehdottaminen ja 
niiden saavuttamisen varmistaminen sekä päätösten ja toimien ajallaan toteuttamisen 
varmistaminen 

 ryhmän henkilöresurssien ja taloudellisten resurssien hallinnointi, mukaan lukien 
henkilöstön tulosten ja konsulttien työn arviointi 

 ryhmän sopimusten hallinnointi tieto- ja viestintätekniikan yksikön sisällä, yhteydenpito 
sidosryhmiin sekä ulkopuolisiin tavarantoimittajiin ja palveluntarjoajiin 

 tieto- ja viestintätekniikan hanke-/tuoteohjelman laatiminen ja siitä tiedottaminen 
(toimeksiannon optimointi, määrärahojen ennakointi ja tulosten suunnittelu) sekä 
uudelleen priorisoinnin ja muutosten hallinta 

 tieto- ja viestintätekniikan hanke-/tuotehallintaan liittyvien palveluiden päivittäisen 
toteutuksen hallinnointi, toteutuksen sujuvuuden varmistaminen ja raportointi 
yhteistyössä kaikkien hankkeeseen/tuotteeseen liittyvien sidosryhmien kanssa 

 organisaation yleisen tieto- ja viestintätekniikan hallinnoinnin tukeminen etenkin 
hankkeiden/tuotteiden ja salkkujen tasolla raportoimalla toimitetuista tuotteista ja 
suoritetuista palveluista 
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 laadukkaiden tuotteiden/palveluiden toimittaminen ajallaan annettujen resurssien 
rajoissa 

 laadukkaan hallinnon ja ryhmän sisäisen jatkuvan kehityksen varmistaminen tieto- ja 
viestintätekniikan laatusuunnitelman mukaisesti 

 erinomaisten suhteiden rakentaminen tieto- ja viestintätekniikan ryhmiin, sidosryhmiin ja 
kollegoihin 

 riskien ja ongelmien itsenäinen hallinta ja niiden tuominen tarvittaessa linjajohtajien 
tietoon sekä mahdollisten ratkaisujen ehdottaminen 

 jaostopäällikön ja yksikön tukeminen toteuttamalla yksittäisiä hankkeita tai tehtäviä omin 
resurssein tai delegoidusti tehtävänantoa noudattaen. 

 

Vaadittu pätevyys ja kokemus 

A. Muotovaatimukset 

Ollakseen valintakelpoinen hakijan on täytettävä seuraavat muotovaatimukset: 

 Hakija on suorittanut vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja vastaavan 
koulutuksen, jonka suorittamisesta on tutkintotodistus.1 

 Hakijalla on perusteellinen jonkin Euroopan unionin kielen taito ja tyydyttävä toisen EU:n 
kielen taito, joka riittää toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen.2 

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

 Hakija on täysivaltainen kansalainen.3 

 Hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa. 

 Hakija täyttää työtehtäviin liittyvät henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevat vaatimukset. 

 Hakijalla on terveydelliset edellytykset toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet 

Toimeen valituksi tuleminen edellyttää, että työkokemusta ja henkilökohtaisia ominaisuuksia / 
ihmissuhdetaitoja koskevat keskeiset vaatimukset täyttyvät. Näitä vaatimuksia ovat 

Työkokemus / ammatillinen osaaminen 

 muotovaatimusten mukainen koulutus tieto- ja viestintätekniikan alalta 

 vähintään viiden vuoden työkokemus (joka on hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen), 
josta vähintään kolme vuotta on suoritettu työnkuvauksen mukaisissa tehtävissä 
erilaisissa organisaatioissa ja teknisissä ympäristöissä (esim. yksityinen/julkinen sektori, 
tekniset alustat), mukaan lukien organisaation keskeisissä toiminnoissa ja hallinnossa 

                                                 

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

myöntäneet vastaavuustodistuksen, voidaan ottaa huomioon. 

2 Vuotuisella ylennyskierroksella tapahtuva ylentäminen 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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käytettävistä ohjelmista ja tukiohjelmista muodostuvien kokonaisuuksien/salkkujen 
hallinnointi niiden käyttöiän kaikissa vaiheissa 

 menestyksekäs kokemus oman ryhmän ja/tai matriisiryhmien johtamisesta ja 
hallinnoinnista omin resurssein, delegoidusti tai ulkopuolisin resurssein 

 todistettu kokemus yhteisin resurssein tehtävän työn toimeksiannosta, suunnittelusta ja 
optimoinnista sekä tähän liittyvän talousarvion hallinnoinnista salkkutasolla 

 todistettu kokemus sisäisten ja ulkopuolisten tavarantoimittajien/palveluntarjoajien 
kanssa tehtyjen sopimusten hallinnoinnista 

 asiaankuuluvien tieto- ja viestintätekniikan laadunhallinnan prosessien, menetelmien ja 
parhaiden käytäntöjen jatkuva parantaminen ja toteutus hankkeissa/tuotteissa sekä 
ryhmissä 

 tekninen kokemus ohjelmistokoodauksesta tai ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelusta 

 erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

 erinomaiset johtamistaidot sekä kyky motivoida henkilöstöä ja kehittää hyvät työsuhteet 
kaikilla tasoilla monialaisissa ja monikulttuurisissa työryhmissä 

 kyky luoda yhteistyösuhteita asiakkaisiin ja hankeryhmän jäseniin 

 erinomaiset konfliktinhallinta- ja ongelmanratkaisutaidot 

 kyky etukäteissuunnitteluun, vaikeuksien ennakointiin ja lieventävien toimenpiteiden 
ehdottamiseen tarvittaessa 

 kyky paineenalaiseen työskentelyyn 

 erityinen palveluhenkisyys 

 erinomaiset viestintätaidot 

 ryhmätyöhenkisyys. 

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

 todistus kansainvälisestä hankehallintostandardista (kuten Prince2, PMI tms.) ja/tai 
kokemus tieto- ja viestintätekniikan alan kypsyysmallin (CMMI tai vastaava) 
toteutuksesta sekä todistettu koulutus ryhmänjohtamisesta 

 todistettu kokemus liiketoiminta-analyysistä 

 osaaminen ja kokemus julkisista hankinnoista mieluiten EU:n lainsäädäntökehyksessä 

 kokemus tietojenkäsittelystä kansanterveyden alalla 

 kokemus työskentelystä kansainvälisessä/monikulttuurisessa organisaatiossa. 

 

Valintalautakunta voi soveltaa edellä lueteltuja valintaperusteita tiukempia vaatimuksia, jos 
hakemuksia saapuu paljon. 

 

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 
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ehdotus voi olla julkinen ja että hakijan pääsy esivalintalistalle 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 5. 

Hakijoiden tulee ottaa huomioon, että EU:n henkilöstösääntöjen mukaan kaikkien uusien 
työntekijöiden on suoritettava koeaika hyväksyttävästi. 

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, joka on keskuksen toimipaikka. 

 

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, ja luettelon voimassaoloa voidaan jatkaa. 

 

Hakumenettely 

Täytetty hakemus lähetetään osoitteeseen Recruitment@ecdc.europa.eu. 
Sähköpostiviestin aiheriville on merkittävä selkeästi avoimen toimen viite ja hakijan 
sukunimi. 

Jotta hakemus voidaan ottaa huomioon, hakijan on täytettävä hakulomakkeen 
kaikki vaaditut osiot mieluiten englannin kielellä4 ja toimitettava hakulomake Word- 
tai pdf-muodossa. 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. 

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

