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

avoinna olevasta tiedonhallinnan  
johtavan asiantuntijan / seurantatietopalvelujen ryhmänjohtajan 

toimesta  
(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) 

 
 

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

Toimen kuvaus 

Toimenhaltijan on määrä työskennellä epidemiologian menetelmien jaoston päällikön 
alaisuudessa ja tehdä tiivistä yhteistyötä jaoston muiden työntekijöiden ja seurantajaoston 
tautikohtaisten ohjelmien työryhmien kanssa. Toimenhaltijan pääasialliset tehtävät ovat 

 seurantatietopalvelujen työryhmän johtaminen, joka käsittää vahvan ryhmähengen ja 
palveluhengen luomisen sekä säännöllisen teknisen ja suorituspalautteen antamisen 
ryhmän työntekijöille 

 Eurooppalaiseen seurantajärjestelmään (TESSy) ladattavien ja tallennettavien tietojen 
hallinnan koordinointi, jolla varmistetaan analysointiin käytettävien tietojen laadukkuus 
ja tietojen tulkinnan paras mahdollinen laatu 

 infektiotautien seurantatietojen keräämis-, puhdistus- ja validointiprosessien 
koordinointi, standardointi ja mahdollisuuksien mukaan automatisointi 

 mahdollisuuksien luominen tautiasiantuntijoiden, tietohallintopäälliköiden ja 
biostatistiikan asiantuntijoiden tehokkaalle yhteistyölle kaikkien tietojen keräämis-, 
puhdistus-, valdiointi- ja tutkimisvaiheiden aikana kehittämällä tehokkaita prosesseja ja 
tukemalla niitä hyvin organisoitujen seurantaraporttien avulla 

 sisäisen tiedonhallinnan laadunvarmistusprosessien ja -menettelyjen kehittäminen ja 
täytäntöönpano 

 tiedonhallintapuitteiden ja -strategian luomisen koordinointi organisaation tasolla 

 jäsenvaltioiden tukeminen TESSy-järjestelmän käyttämisessä järjestämällä koulutusta 
ja/tai tekemällä tarkastuskäyntejä 

 parhaiden käytäntöjen edistäminen EU:n seurantatietojen toimittamismenettelyissä 
jäsenvaltioiden tietojen tarjoajien raportointivelvoitteiden vähentämiseksi 
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 tehokkaan ja laadukkaan TESSy-neuvontapalvelun varmistaminen tietojen tarjoajille ja 
sisäisille käyttäjille 

 sellaisten innovatiivisten palvelujen ehdottaminen ja toteuttaminen, joilla epidemiologian 
asiantuntijat voivat hakea ja tutkia puhdistettuja ja analysointivalmiita tiedostoja 

 TESSy-järjestelmän tietojen saatavuuden ja käyttömahdollisuuksien parantaminen 
toimimalla yhteyshenkilönä toteutettaessa uutta menettelytapaa, joka liittyy tietojen 
jakamiseen kolmansien osapuolten kanssa 

 TESSyn metatietoaineistojen tarkistusprosessin koordinointi 

 yhteydenpito TESSyn IT-suunnittelijoihin ja TESSyn käyttäjiin, jotta voidaan korjata 
virheet ajoissa ja tehokkaasti sekä varmistaa sovittujen parannusten toteuttaminen 

 vuotuisen työsuunnitelman ja seurantatietojen hallinnalle osoitettavan talousarvion 
suunnittelun ja täytäntöönpanon johtaminen 

 tarvittaessa osallistuminen ECDC:n muuhun toimintaan toimenhaltijan omalla toimialalla 

 pyydettäessä osallistuminen ECDC:n jokapäiväisen ja ympärivuorokautisen päivystyksen 
järjestelmään. 

 

Vaadittava pätevyys ja työkokemus 

A. Muodolliset vaatimukset 

Hakija katsotaan valintakelpoiseksi, jos hän täyttää seuraavat muodolliset vaatimukset: 

 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 

                                                 

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, heillä on lisäksi oltava sovellettavissa 
henkilöstösäännöissä ja täytäntöönpanosäännöissä kuvattu kyky työskennellä kolmannella EU:n kielellä.  

4 Toimeen valittua henkilöä pyydetään ennen nimittämistä toimittamaan rikosrekisteriote osoittamaan, että häntä koskevia 
rikosmerkintöjä ei ole. 
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 hakijalla on terveydelliset edellytykset toimeen liittyvien työtehtävien hoitamiseen. 

 

B. Valintaperusteet 

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

Työkokemus / ammatillinen tietämys 

 korkeakoulututkinto tietojenkäsittelytieteen, biotieteiden tai tietotekniikan alalta tai 
muulta vastaavalta alalta 

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

 vähintään viiden vuoden kokemus kansanterveyden seurantaan liittyvien laajojen 
tietokantojen hallinnoinnista kansainvälisellä, kansallisella tai paikallisella tasolla 

 vähintään kolmen vuoden kokemus työryhmien johtamisesta ja linjajohtamisesta 

 kokemus liiketoimintatieto-ohjelmistojen käytöstä liiketoiminnan tukemisessa 

 kokemus SQL-tietokannan käytöstä tiedonhallinnassa 

 kokemus tietojen analysoinnista tilasto-ohjelmien, kuten STATAn tai R:n avulla. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet / ihmissuhdetaidot 

 erinomaiset organisointi- ja viestintätaidot 

 erinomainen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä kyky kommunikoida 
ihmisten kanssa kaikilla tasoilla 

 vahvat ihmissuhdetaidot ja hyvät ryhmätyötaidot 

 paineensietokyky ja kyky huolehtia vastuullisista tehtävistä 

 laatuun panostaminen ja palveluhenkisyys. 

Hakijan eduksi katsotaan seuraava kokemus ja osaaminen: 

 organisaatiotason tiedonhallintaa koskevien tietojen hallinnointiperiaatteiden tuntemus 

 erityiskokemus infektiotauteja koskevien tietojen hallinnasta 

 kokemus koulutuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta 

 henkilöstöjohtamisen koulutus 

 kokemus projektinhallinnasta 

 hyvä käsitys ECDC:n asemasta suhteessa muihin EU:n erillisvirastoihin ja erityisesti 
tartuntatautien seurannan alalla 

 työkokemus EU:n sääntelyjärjestelmän alaisista hankintamenettelyistä. 

 

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 laatii 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 toteuttamisen jälkeen. 

Valittu henkilö otetaan palvelukseen unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan f alakohdassa tarkoitetuksi väliaikaiseksi toimihenkilöksi 
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 2017 saakka, ja sen 
voimassaoloaikaa voidaan pidentää. 

Hakemusmenettely 

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 kielellä5 ja toimitettava hakemuslomake 

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

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

Hakemusten jättämisen määräaika on 10. toukokuuta 2016 klo 24:00 (Keski-Euroopan 
aikaa). 

Hakijaa voidaan myöhemmin pyytää toimittamaan alkuperäisiä asiakirjoja hakemuksessa 
esitettyjen seikkojen todistamiseksi. Hakijan tulee ottaa huomioon, että jos hänelle tarjotaan 

                                                 

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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tointa, hänelle tehdään pakollinen lääkärintarkastus ja terveystarkastus tarkoitukseen 
osoitetussa työterveysyksikössä. 

Koska virastolle tulee suuri määrä hakemuksia, se ottaa yhteyttä vain haastatteluun kutsuttaviin 
hakijoihin. 

Lisätietoja tämän valintamenettelyn tilanteesta on verkkosivustollamme, jolle pääsee edellä 
olevasta linkistä. 


